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ΣΥΝΟΨΗ 

 Σύμφωνα με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη γενικότερη αναδιάταξη του 

πληθυσμού των λαών, ιδιαίτερα τον τελευταίο αιώνα, μπορούμε να πούμε σχεδόν 

με βεβαιότητα ότι η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπέδιου έχει παίξει καθοριστικό 

ρόλο στη συμπεριφορά των κρατών στο εγγύς και στο ευρύτερο γεωπολιτικό 

περιβάλλον. Επιπλέον των παραπάνω οι επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στη 

διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και οι ανταγωνισμοί αυτών στο διεθνές 

σύστημα ασφάλειας  έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα συμφερόντων στην 

περιοχή του Κοσσυφοπεδίου αλλά και στην περιφέρεια αυτού. Η αναγνώριση η μη 

της ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου χρησιμοποιείται από πολλούς 

διπλωμάτες ως διαπραγματευτικό χαρτί σε συνδυασμό με άλλες αντίστοιχες 

περιοχές που εκδηλώνονται αλυτρωτικές συμπεριφορές όπως επέμβαση στην 

Ουκρανία, Κριμαία κ.α. 

 Η χώρα μας ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καθόσον διανύει μια δύσκολη 

οικονομική περίοδο, με σημαντικές επιδράσεις από την εξωτερική πολιτική της 

Τουρκιάς καθώς και τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών από τη Συρία, εξαιτίας του 

πολέμου, απαιτείται να διαμορφώσει την αντίστοιχη εξωτερική πολιτική που να 

εδραιώνει την εθνική ασφάλεια και κυρίως να λειτούργει αποτρεπτικά σε 

οποιαδήποτε στοιχειά που αποβλέπουν στη δημιουργία μειονοτήτων στην Ελλάδα 

και στη ανάπτυξη αλυτρωτικών συμπεριφορών όπως ο πληθυσμός της Θράκης 

από τη Τουρκία, η Μακεδονία από τα Σκόπια και η δήθεν Τσαμουριά από τους 

Αλβανούς. Συμπερασματικά η αξιοποίηση των πηγών ισχύος της χώρας μας για 

την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στο δύσκολο και ρευστό γεωπολιτικό 

περιβάλλον των Βαλκανίων είναι επιβεβλημένη ανάγκη για την ανάπτυξη μιας 

ενεργητικής εξωτερικής πολίτικης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 «Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, το Κόσσοβο κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία 

του. Η απόφαση αυτή, από καιρό αναμενόμενη, παρουσιάζεται ως αναπόφευκτη, με-

τά την προγραμματισμένη αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στο Βελιγράδι και την 

Πρίστινα. Θα μπορέσει, άραγε, να ηρεμήσει τις εντάσεις που προκάλεσε το συγκεκρι-

μένο στάτους, που διαρκεί από τη θέσπιση του διεθνούς προτεκτοράτου το 1999, ή 

μήπως, αντίθετα, θα ανάψει ξανά όλες τις εστίες που σιγοκαίνε στην περιοχή; Και ποιο 

θα είναι το Κόσσοβο του αύριο, « ανεξάρτητο » αλλά υπό έλεγχο και χωρίς καμία βιώ-

σιμη οικονομική προοπτική ;» 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «LE MONDE» 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η οικονομική κρίση, η οποία ταλαιπωρεί τη Xώρα μας και το Nότο της EE 

και έχει κατακυριεύσει την εθνική – λαϊκή μας κουλτούρα, δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να γίνει αιτία να αγνοήσουμε το σταθερό υποσυνείδητο της Ιστορίας, 

το οποίο κατά κύριο λόγο αφορά κυριαρχίες και συμφέροντα των μεγάλων δυνά-

μεων, τα οποία τροποποιούνται σπάνια και όχι ριζικά. Ιδιαίτερα για την ευρύτερη 

περιφέρειά της χώρας μας, δεν πρέπει να μένουν απαρατήρητες οι πληθυσμιακές 

– εθνολογικές αλλαγές και η κοινωνική – οικονομική αποσταθεροποίηση σε αρκετά 

κράτη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξε-

ων, των ενόπλων επεμβάσεων και των μαζικών μεταναστευτικών ροών1 . Από την 

άλλη πλευρά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

καθώς και η επιβολή ορισμένων ασφυκτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων, 

από τους διεθνείς οργανισμούς, αρχίζουν να οδηγούν τελικά – και τούτο ελπιδο-

φόρο - σε μια σοβαρή αντίδραση των λαών, που τις υφίστανται.  

 Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια αποδεικνύουν την αλήθεια των προαναφερομέ-

νων, με πλέον σημαντική τη μακροχρόνια διένεξη στο Κοσσυφοπέδιο, μιας περιο-

χής με μεγάλη στρατιωτική - στρατηγική αξία, το οποίο αποτελεί «τον κρατήρα του 

ηφαιστείου», που άρχισε και πάλι να αναδύει «καπνούς», ενώ καθαρά φαίνεται ότι 

η κρίση και η νατοϊκή επέμβαση του 1999 άνευ της εγκρίσεως του Συμβούλιου 

                                                            
1
 Οι οποίες προοιωνίζουν αλλαγές σε κυριαρχίες και πιθανόν και στους χάρτες στο μέλλον, ενώ οι 

πρωτογενείς ιστορικές δυνάμεις, θρησκεία και εθνικιστικές τάσεις και οι εξ αυτών τροφοδοτούμενες 

διενέξεις – συγκρούσεις, θα συνεχίζουν να παίζουν κρίσιμο ρόλο. 
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.Ασφαλείας του ΟΗΕ , άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας και για άλλες περιοχές του 

Κόσμου (π.χ. Ουκρανία, Κριμαία ) με απρόβλεπτες συνέπειες.  

 Από άποψη γεωστρατηγικής η Βαλκανική χερσόνησος είναι η βάση του νό-

τιου στρατηγικού άξονα της Ευρώπης που οδηγεί κατευθείαν στους ζωτικούς χώ-

ρους ενεργειακών πηγών της νότιας Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο έλεγχος της Βαλκα-

νικής είναι απαραίτητος και είναι γνωστό το ενδιαφέρον των υπερδυνάμεων για 

την περιοχή η όποια αποτελεί έναν μέγιστης σημασίας στρατηγικό χώρο για την 

Δύση στην προσπάθεια της να περισφίξει την Ευρασία (Βερέμης και Τζιαμπίρης 

2000, 37). Ο έλεγχος επομένως της Βαλκανικής είναι απαραίτητος και είναι γνω-

στή η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι «Τα συμφέροντα των ΗΠΑ στα Βαλκάνια 

αρχίζουν στην Κρήτη και τελειώνουν στον Δούναβη». Το Κοσσυφοπέδιο υπήρξε 

το λίκνο της εθνικής και θρησκευτικής παράδοσης του Σερβικού Έθνους, αφού εκεί 

διαδραματίσθηκαν όλα τα ιστορικά γεγονότα της μεσαιωνικής Σερβικής Αυτοκρα-

τορίας2.  

 Σήμερα οι βαλκανικοί αλυτρωτισμοί φαντάζουν παράταιροι με την πολυπο-

λιτισμική Αμερική και την Ευρώπη που προσπαθεί να εγγυηθεί την εθνική επιβίω-

ση των μικρών της εταίρων, εν όψει της τελικής ενοποίησης. Ωστόσο οι φιλελεύθε-

ροι και σοσιαλιστές υποστηρικτές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λησμόνησαν τις δι-

κές τους εδαφικές εθνοκαθάρσεις και τους θρησκευτικούς πολέμους και απέδωσαν 

τον εξωτικό χαρακτηρισμό του «ναζιστικού» ιδεολογήματος στο καθεστώς Μιλόσε-

βιτς, ξεχνώντας ότι από όλους τους Γιουγκοσλάβους, οι Σέρβοι ήταν οι περισσότε-

ρο εχθρικοί προς το καθεστώς που ευαγγελιζόταν ο Χίτλερ. 

 Σε εθνικό επίπεδο η Ελλάδα και το Κόσσοβο έχουν στενή γεωγραφική εγ-

γύτητα, μοιράζονται πολιτισμικές συγγένειες και ιστορικές αναφορές, στερούνται 

διμερών διαφορών ή ιστορικών συγκρούσεων και εχθροτήτων, συμφωνούν όσον 

αφορά τον κοινό Ευρωπαϊκό και Ευρωατλαντικό προσανατολισμό τους και επιδει-

κνύουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στενών πολιτικών και οικονομικών διμερών 

σχέσεων (ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, Ελλάδα-Κόσοβο: Αμοιβαίες αντιλήψεις και τα πορίσματα 

δύο παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης 2015, 4). Από την άλλη πλευρά, ωστό-

                                                            
2 Πολλοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει την ίδια σημασία για τους Σέρβους, όπως 

η Κωνσταντινούπολη για τους Έλληνες . Τα διάσπαρτα μοναστήρια, οι εκκλησίες και το Πατριαρ-

χείο του Πεκίου (Péc) μαρτυρούν την πολιτιστική άνθιση των Σέρβων, αποτέλεσμα της οικονομικής 

ευμάρειας της περιοχής, την οποία είχαν κατακλύσει Γερμανοί (Σάξονες) για την εκμετάλλευση των 

πλούσιων ορυχείων της. 
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σο, οι δύο χώρες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες μεταξύ τους, καθώς οι 

σχέσεις τους είναι περιορισμένες χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πιο 

ανεπτυγμένες σχέσεις με χώρες με τις οποίες έχει σημαντικές διμερείς διαφορές. 

Αφενός, η Ελλάδα, όπως επίσης η Ισπανία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, και η Κύ-

προς, παραμένει ένα από τα πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 

δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Αφετέρου, παρά τη μη 

αναγνώριση, η Αθήνα ακολούθησε ευθύς εξαρχής μια πολιτική εμπλοκής με το 

Κόσσοβο ( Kosovo Foundation for Open Society and British Council, Kosovo call-

ing,6-9 ). Η συγκεκριμένη πολιτική έχει τόσο διμερείς όσο και ευρωπαϊκές συνι-

στώσες. Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί Γρα-

φείο Συνδέσμου στην Πρίστινα, το οποίο μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί από τις πιο 

ενεργές διπλωματικές αντιπροσωπείες στη χώρα. 

 Για τους Σέρβους το Κοσσυφοπέδιο είναι η καρδιά της χώρας τους και η 

μοίρα της Σερβίας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την περιοχή αυτή. Για τους 

Αλβανούς αποτελεί το λίκνο της Αλβανικής Εθνικής Αναγέννησης3. Οι Σέρβοι βλέ-

πουν στο Κοσσυφοπέδιο τη δική τους «Ιερουσαλήμ» ενώ οι Αλβανοί το θεωρούν 

ως εφαλτήριο και πυρήνα του κινήματός τους για εθνική ενοποίηση. Και οι δύο 

πλευρές διεκδικούν την ίδια γη, κατ’ αποκλειστικότητα, ως το δικό τους εθνικό λί-

κνο. Και οι δύο πλευρές έχουν αναγάγει τις διεκδικήσεις τους στη μορφή εθνικού 

δόγματος (ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΙΣΠΟ,ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Ιστορική Προσέγγιση – Διαμορφωθείσα 

Κατάσταση – Εξελίξεις, 2011,9). Αυτές οι αντιλήψεις διοχετεύονται, δυστυχώς, συ-

στηματικά στις νέες γενεές, μέσα από τα σχολικά βιβλία που περιέχουν μονομερείς 

ιστορικές ερμηνείες. Τα μίση μεταξύ των δύο πλευρών, δυστυχώς είναι βαθύτατα 

και αθεράπευτα. 

  Από την άλλη πλευρά τα Βαλκάνια αποτελούν το σημείο επαφής της Ευ-

ρώπης με την Ισλαμική θρησκεία. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (σε ορισμένες 

περιπτώσεις και η πλειοψηφία) σε περιοχές όπως η Αλβανία, η Βοσνία, το Κοσ-

συφοπέδιο, η Π.Γ.Δ.Μ είναι Μουσουλμάνοι. Εκτιμάται ότι ο μουσουλμανικός ισλα-

μικός παράγοντας θα είναι σημαντικός για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ταυτό-

                                                            
3 Το κίνημα της αλβανικής «εθνικής αναγέννησης» (Rilindja) διαμορφώθηκε πολιτικά μετά τη Συν-

θήκη του Αγίου Στεφάνου (στις 10 Ιουνίου 1878), όταν περίπου πενήντα (50) Αλβανοί εκπρόσωποι 

συγκεντρώθηκαν στην Πρισρένη του Κοσόβου για τις επικείμενες αποφάσεις του Συνεδρίου του 

Βερολίνου. Μεταξύ των ολιγάριθμων αντιπροσώπων των νοτίων περιοχών συγκαταλεγόταν ο πε-

ρίφημος πολιτικός Αβδούλ Φράσερι (1839-1892), ο οποίος διηύθυνε την εν λόγω σύναξη. 
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χρονα η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια άλλη σημαντική πολιτιστική - θρησκευτι-

κή διαίρεση, αυτή μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού. Μετά την κατάρρευση του 

κομμουνισμού και του διπολισμού τα πρώην βαλκανικά κομμουνιστικά κράτη είδαν 

την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής τους 

ταυτότητας, ως ένα πλαίσιο ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης (Ιωακειμίδης, Η 

σταθεροποίηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας 2000, 147). Πρόκειται για 

μια διαδικασία η οποία άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με την υπογραφή 

συμφωνιών σύνδεσης και σταθεροποίησης ανάμεσα στην Ε.Ε. και στα νέα δημο-

κρατικά βαλκανικά κράτη και ολοκληρώθηκε από τυπική άποψη με την υπογραφή 

ανάλογης συμφωνίας της Ε.Ε. με τη Σερβία στις 29 Απριλίου 2008.  

 Τα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και συ-

χνά τίθεται το ερώτημα αν η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούσαν πράγματι τις 

προϋποθέσεις για πλήρη ένταξη το 2007, όπως για παράδειγμα η Σλοβενία και η 

Κύπρος, ή αν η ένταξή τους στην Ευρώπη απέκτησε μια δυναμική λόγω της έντα-

ξής τους στο ΝΑΤΟ και της γεωπολιτικής σημασίας των χωρών αυτών της Μαύρης 

Θάλασσας. (Βερέμης, Θάνος, και Αριστοτέλης Τζιαμπίρης. «Συνέπειες του Πολέ-

μου στο Κόσοβο,58-68). Διερωτάται επίσης κανείς αν η Σερβία, παρά το βάρος 

του πολέμου και συνεπειών του, έχει καλύτερη υποδομή για ένταξη στην Ευρώπη 

και κατά πόσο πολιτικά αίτια επηρεάζουν την ευρωπαϊκή της πορεία. Ανεξάρτητα 

από την απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από 

τον 16ο αιώνα η Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήκει στην οικονομική περιφέρεια της 

Ευρώπης και ότι τα οικονομικά κριτήρια δεν μπορούν να αποτελούν καθοριστικό 

δείκτη ευρωπαϊκότητας. Μεγαλύτερη σημασία έχει το πολιτισμικό υπόβαθρο και 

από την άποψη αυτή όλοι οι βαλκανικοί λαοί αισθάνονται ότι ανήκουν στην ευρω-

παϊκή οικογένεια η οποία αποτελεί ενότητα, αλλά μέσα στην πολυμορφία της.  

 Σ’αυτό λοιπόν το πάζλ των εξελίξεων έρχεται να προστεθεί ο ηγεμονικός 

ρόλος της Τουρκιάς ως του βασικότερου παίκτη στη στρατηγικής σημασίας περιο-

χή των Βαλκανίων κάτω από το πλαίσιο των Ισλαμιστικών τάσεων, της μετανά-

στευσης, των εθνικιστικών εξάρσεων καθώς και των πυρήνων του Ισλαμικού κρά-

τους. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα που αναδύεται είναι πως η εθνική ασφάλεια της 

Ελλάδας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο Κόσσοβο και ποιος ο ρόλος αλλά και η 

μέθοδος άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
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κανίων, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία λαμβάνοντας υπόψη και την τελευταία ε-

πέμβαση στην Κριμαία. 

ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εθνική ασφάλεια 

 Η Εθνική Ασφάλεια εμπίπτει - πέραν της Εθνικής Στρατιωτικής Αμυντικής 

Στρατηγικής, όπως αυτή ορίζεται από τον Sir Basil Liddell-Hart4 και η οποία απο-

σκοπεί στην αντιμετώπιση πάσης εξωτερικής απειλής (external threat) - η σχεδία-

ση μιας Πολιτικής Εθνικής Συνοχής (Situational Security Policy, κατά Huntington5), 

η οποία αποβλέπει στην πρόληψη ενδεχομένης διαβρώσεως (erosion) της Εθνι-

κής Ασφαλείας από τάσεις και μεταβολές κοινωνικής, οικονομικής, δημογραφικής 

και οικολογικής φύσεως, οι επιπτώσεις και παρενέργειες των οποίων εκδηλώνο-

νται σε βάθος χρόνου, καθώς επίσης, συναφώς και η σχεδίαση μιας Πολιτικής 

Εσωτερικής Ασφαλείας (Internal Security Policy, κατά Huntington), η οποία απο-

σκοπεί στην αποσόβηση της υπονομεύσεως (subversion) της Εθνικής Ασφαλείας 

εκ των έσω. 

Εξωτερική πολιτική 

 Η εξωτερική πολιτική είναι η επίσημη διεθνής συμπεριφορά των κρατών, η 

πολιτική τους στη διεθνή σκηνή, οι πράξεις, οι αντιδράσεις, η στάση και οι στόχοι 

ενός κράτους σε σχέση με άλλα κράτη και διεθνή ζητήματα. Είναι «η προσπάθεια 

των κυβερνήσεων να επηρεάσουν ή να διαχειριστούν γεγονότα και εξελίξεις που 

διαδραματίζονται εκτός συνόρων, συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσα από τις 

σχέσεις που αναπτύσσουν με κυβερνήσεις άλλων κρατών». 

  Ο τελικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους είναι, όπως είχε 

υποστηρίξει ο Morgenthau, η προαγωγή του εθνικού συμφέροντος μίας χώρας 

(κατ’ αυτόν με όρους ισχύος), όπως αυτό ορίζεται από την κυβέρνηση της σε μία 

δεδομένη ιστορική στιγμή με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών και την ελαχι-

στοποίηση των ζημιών. Το εθνικό συμφέρον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους 

                                                            
4 Σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό του Sir Basil Liddell-Hart, ο όρος «Στρατηγική» σημαίνει την 

τέχνη του εναρμονισμού των δυνατών πολιτικών επιλογών προς τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα.   

( Liddell-Hart, Strategy, 335) 
5
 Huntington, Samuel P., The Soldier and the State  The Theory and Politics of Civil-Military Rela-

tions, 19th printing, Cambridge,Massachussetts, London, England , 2002, 1. 
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κύριους στόχους, τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 

ενός κράτους. Αφορά κατά πρώτο λόγο τα ζωτικής σημασίας θέματα σε σχέση με 

αλλά κράτη και διεθνή ή παγκόσμια ζητήματα, που συνδέονται με την επιβίωση 

της χώρας, την άμυνά της, την ασφάλεια και την εδαφική της ακεραιότητα. Ο όρος 

εθνικό συμφέρον αντικατέστησε τον παλαιότερο όρο που χρησιμοποιούταν στη 

διπλωματία που ήταν το raison d’état6, κάτι που συνέβη σταδιακά κατά τον 19ο 

αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα με την ανάπτυξη της έννοιας του έθνους-

κράτους και με τη διάδοση του εθνικισμού. 

  Τα ζητήματα που άπτονται των ζωτικών εθνικών συμφερόντων και κατά 

πρώτο λόγο η εξωτερική κυριαρχία (ανεξαρτησία), η επιβίωση και η ασφάλεια μίας 

χώρας εμπίπτουν σε αυτό που λέγεται «υψηλή πολιτική» (high politics), σε αντίθε-

ση τη «χαμηλή πολιτική» (low politics), που αφορά οικονομικά και άλλα ζητήματα 

μικρότερης σημασίας μεταξύ των κρατών που είναι πιο εύκολα στο χειρισμό τους 

και οδηγούν ευκολότερα σε αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις «θετικού αθροίσματος» 

απ΄ ότι τα ζητήματα υψηλής πολιτικής. Σήμερα με την αυξανόμενη παγκοσμιοποί-

ηση και τη μεγάλη σημασία των οικονομικών παραμέτρων στη διεθνή - αλλά και 

εσωτερική ζωή των κρατών – η διάκριση υψηλής - χαμηλής πολιτικής είναι πιο 

δυσδιάκριτη καθώς επίσης και η κλασική διάκριση του ρεαλισμού μεταξύ εξωτερι-

κής και εσωτερικής πολιτικής. Στην απλούστερη μορφή της η διπλωματία είναι το 

προσωπικό, τα μέσα και οι διαδικασίες μέσω των οποίων ένα κράτος συναλλάσ-

σεται επισήμως με άλλα ομότιμα του ή υπέρ-κρατικούς ή μη κρατικούς οργανι-

σμούς και «περιλαμβάνει αφενός μεν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολίτικης ε-

νός κράτους, αφετέρου δε την εκτέλεση της».  

 Η διπλωματία7 και η εξωτερική πολιτική ενός κράτους αποτελεί σημαντική 

πηγή ισχύος στο πλαίσιο της διαχείρισης και προαγωγής των εθνικών συμφερό-

ντων με μοχλό πίεσης τις υπόλοιπες πήγες ισχύος που διαθέτει το συγκεκριμένο 

κράτος, ιδιαίτερα της σκληρές (Ένοπλες δυνάμεις, οικονομία, ενέργεια). Η διπλω-

ματία είναι συνώνυμη με το διάλογο, τις διαπραγματεύσεις και το συμβιβασμό και 

χαρακτηρίζεται ως ζωτικός συντελεστής ισχύος του κράτους . Σ αυτό το σημείο α-

ξίζει να επισημάνουμε ότι η κυβερνητική πολιτική μπορεί να ενισχύσει ή να σπατα-

                                                            
6 Η γαλλική φράση "raison d' état" σημαίνει "λόγος πολιτικός - αφορμή πολιτική-·αιτία πολιτική·-

πολιτική δικαιολογία". 
7
 Η διπλωματία είναι κατά κύριο λόγο, μία πολιτική δραστηριότητα και, με τον υψηλό βαθμό επινοη-

τικότητας και δεξιοτήτων της, αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της ισχύος. 



- 7 - 
 

λήσει την ήπια ισχύ της χώρας. Εσωτερική ή εξωτερική πολιτική που δημιουργεί 

την εντύπωση ότι είναι υποκριτική, αλαζονική, αδιάφορη για τη γνώμη των άλλων 

ή βασίζεται σε μια στενοκέφαλη προσέγγιση των εθνικών συμφερόντων μπορεί να 

υπονομεύσει την ήπια ισχύ. Επιπλέον είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η δι-

πλωματία και η εξωτερική πολιτική πρέπει σε κάθε ενέργεια τους να προάγουν τη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Υψηλή στρατηγική 

 Υψηλή Στρατηγική είναι η ενορχήστρωση των παραγόντων ισχύος ενός 

κράτους (ή γενικότερα κάποιας πολιτικής οντότητας ) για την επίτευξη κάποιου 

πολιτικού σκοπού, στα πλαίσια μιας ενδεχόμενης ή σε εξέλιξη αντιπαράθεσης με-

ταξύ δύο ή περισσοτέρων πολιτικών οντοτήτων ( Μαυρόπουλος, εισαγωγή στη 

θεωρία του πολέμου και της στρατηγικής, 174). Οι βασικότεροι μέθοδοι αξιοποίη-

σης των πηγών ισχύος μέσα από την υψηλή στρατηγική με σκοπό τη προάσπιση 

των εθνικών συμφερόντων στο διεθνές σύστημα ασφάλειας είναι η στρατηγική της 

συνεργασίας, ανάσχεσης, αποτροπής, ανατροπής, του κατευνασμού, πειθανα-

γκασμού και του εξαναγκασμού. Το αποκορύφωμα της διπλωματίας και της εξω-

τερικής πολιτικής απεικονίζει αριστοτεχνικά ο Θουκυδίδης στον πελοποννησιακό 

πόλεμο όπου οι διπλωμάτες της Σπάρτης και της Αθήνας έπαιξαν καθοριστικό ρό-

λο στην έκβαση του πολέμου αλλά και στη διαδικασία κατάληξης σε αυτόν. 

 Η υψηλή στρατηγική έχει να κάνει με όλα εκείνα τα ζητήματα που σχετίζο-

νται με τη διατήρηση της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας 

και την επιδίωξη των ευρύτερων εθνικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με την ανάλυ-

ση που δίνει ο Basil Liddell Hart, ο πρωτοπόρος στον όρο Υψηλή στρατηγική , α-

ναφέρει ότι « …ο ρόλος της υψηλής στρατηγικής είναι να συντονίζει και διευθύνει 

όλες τις πηγές ισχύος ενός έθνους ή μιας ομάδας εθνών προς την κατεύθυνση ε-

πιτεύξεως του πολιτικού σκοπού του πολέμου, του σκοπού που καθορίζεται από 

τη θεμελιώδη πολιτική…. »( Basil Liddell Hart, Strategy, 442). Από τον παραπάνω 

ορισμό προκύπτει ότι στην έννοια της υψηλής στρατηγικής περιλαμβάνονται όλα 

τα διαθέσιμα μέσα ή αλλιώς πηγών ισχύος ενός κράτους ή μιας συμμαχίας κρα-

τών. Η διάσταση αυτή της ανάλυσης της υψηλής στρατηγικής υπερβαίνει, όμως, τα 

όρια του συγκρουσιακού στοιχείου της διεθνούς πολιτικής και επεκτείνεται στα 

στοιχεία της συνεργασίας μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. Όταν μια δύναμη προω-

θεί σχήματα συνεργασίας μεταξύ των κυρίαρχων κρατών που είναι ελκυστικά για 
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άλλα κράτη ή όταν προωθεί πανανθρώπινες αξίες, που χαίρουν ευρείας αποδοχής 

διεθνώς, η δύναμη αυτή αυξάνει τα διεθνή της ερείσματα και την επιρροή της. Από 

την σκοπιά των μεγάλων δυνάμεων, η προώθηση διεθνών θεσμών και ιδεολογι-

κών εννοιών για την εμπέδωση της επιρροής και της ισχύος τους αποτελεί συνή-

θως κεντρικό στοιχείο της μακροσκοπικής υψηλής τους στρατηγική8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Στην ουσία, ο Liddell Hart εστιάζει την ανάλυσή του στο ολικό και όχι μόνο στο γενικό ή τοπικό 

πλαίσιο. Ο Clausewitz μελετούσε άλλες τάξεις μεγεθών, όπου η βαρύτητα ανήκε στο πεζικό. Ο 
Liddell Hart, για να εφαρμόσει την καινούργια έννοια που εισήγαγε, έπρεπε να κάνει χρήση του 
ναυτικού για να έχει το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος του συγκεκριμένου παραδείγματος της Με-
γάλης Βρετανίας. Η στρατηγική ενός μεγάλου στρατού δεν είναι απαραίτητα υψηλή στρατηγική. Και 
δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική αναγκαία συνθήκη για το μέγεθος μιας χώρας που διαθέτει υψηλή 
στρατηγική. Η τοποθέτηση του Liddell Hart όσον αφορά στη στρατηγική ως τέχνη της κατανομής 
και της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων προς επίτευξη μερικών πολιτικών σκοπών δίνει 
την εντύπωση της αντιπαράθεσης. Ενώ στην πραγματικότητα οριοθετεί μερικά αυτονόητα όρια. 
Μόνο που οι δύο όψεις του πολιτικού και στρατιωτικού εμπλέκονται με εξαρτημένο τρόπο στη θε-
ωρία των αποφάσεων αλλά ειδικότερα στη θεωρία παιγνίων. Ο διαχωρισμός δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει αλληλεξάρτηση των δομών, κι αν το πολιτικό φαίνεται να υπερισχύει του στρατιωτικού, 
στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μόνο ένας παράγοντας της νοητικής στρατηγικής όπου αυτές 
οι οντότητες αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, τα μεγέθη αυτών των δομών δεν επηρεάζουν τα κρίσιμα 
και χαρακτηριστικά σημεία τους. Έτσι, η γεωστρατηγική αν και ανήκει φυσιολογικά στη γεωπολιτι-
κή, παραμένει μια ιδιομορφία όπου καταρρέει η γενική κατανόηση δίχως την ολική προσέγγιση. 
Κατά συνέπεια, η υψηλή στρατηγική δεν είναι απλώς μια γενίκευση αλλά μία δημιουργική απαγω-
γή.( Η έννοια της υψηλής στρατηγικής κατά Liddell Hart ,Ν. Λυγερός) http://www.lygeros.org/4183-
gr.php. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΟ «Α»: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑ-

ΡΟΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  

 Μέχρι τον 12ο αιώνα, εκτός από ένα βόρειο τμήμα του Κοσσόβου, που ήταν 

υπό την κυριαρχία των Σέρβων, το κεντρικό και νότιο μέρος   ανήκε στη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Ο Στέφανος Νεμάνια9 (1114-1199), ιδρυτής του πρώτου σερβικού 

βασιλείου και στη συνέχεια, ο υιός του Στέφανος Α΄ ο Πρωτοστέφανος (1228)  κα-

τέλαβαν το υπόλοιπο κεντρικό-νότιο τμήμα  και  μετέτρεψαν το Κοσσυφοπέδιο 

σταδιακά στο κέντρο του ισχυρού σερβικού κράτους, που έφτασε στο απόγειο της 

ακμής του επί Στεφάνου Δουσάν (1308-1355), του χαρισματικού ηγέτη των Σέρ-

βων, τον 14ο αιώνα. Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές του Κοσσυφοπεδίου και των 

Μετοχίων (ελληνική λέξη) απέκτησαν γρήγορα ζωτική σημασία για το νεοϊδρυθέν 

σερβικό κράτος (Καρακωστάνογλου 2000, 18 - 19). Οι Σέρβοι άρχοντες έκτισαν 

στη περιοχή οχυρωμένες πόλεις και κάστρα και έγιναν κτήτορες πολλών μοναστη-

ριών εκπληκτικής αρχιτεκτονικής και εκκλησιαστικής τέχνης. 

  

Χάρτης 1 : Περιοχής Κοσσυφοπεδίου - Μετοχίων
10

              Φωτογραφία1 : Στέφανος Δουσάν Βασιλιάς των Σέρβων
11

 

                                                                                                 (1308-  1355) Aπό το μοναστήρι Λέσνοβου 
 

                                                            
9   Σ’ αυτόν οφείλεται η ανεξαρτησία της Σερβίας και η σύσταση του μεσαιωνικού σερβικού κράτους. 
10

 Πηγή :https://el.wikipedia.org/wiki% 
11 Πηγή : https://el.wikipedia.org/wiki 
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 Αναπόφευκτα όμως το Κοσσυφοπέδιο υπήρξε το θέατρο αιματηρών συ-

γκρούσεων για την εξασφάλιση της κυριαρχίας στη Βαλκανική. Στη μάχη του Κοσ-

συφοπέδιου, στις 15 Ιουνίου 1389 (ν.η. 28 Ιουνίου), οι χριστιανοί (Σέρβοι, Κροάτες, 

Βούλγαροι, Βόζνιοι, Μαυροβούνιοι και Βλάχοι) υπό την ηγεσία του Σέρβου πρίγκι-

πα Λάζαρου Γαβριλόνοβιτς (1371-1389) και των συμμάχων του Βουκ Μπράνκο-

βιτς και Βόζνιου ηγεμόνα Στέφανου Α΄ Τούρτκο αντιμετώπισαν τους Οθωμανούς 

Τούρκους, του σουλτάνου Μουράτ Α΄ (1319-1389) μετά του γιου του πρίγκιπα Βό-

γιαζητ Α΄, του επονομαζόμενου «κεραυνού» (1354-1403), κατά την οποία νίκησαν 

οι Τούρκοι (παρά τη δολοφονία του Μουράτ), οι οποίοι κατέσφαξαν το άνθος του 

σερβικού στρατού και έκλεισαν ουσιαστικά το κεφάλαιο της μεσαιωνικής αυτοκρα-

τορίας του χαρισματικού ηγέτη Στέφανου Δουσάν (1308-1355)12. Έτσι, η μάχη έ-

κρινε τη τύχη ολόκληρης της Βαλκανικής, που έκτοτε περιήλθε στην κυριαρχία των 

Τούρκων, ενώ είχε σαν αποτέλεσμα και την πλήρη απομόνωση της Κωνσταντι-

νούπολης από τη Δύση. 

 

Φωτογραφία 2 : H μάχη του Κοσσυφοπεδίου 138913  

                                                            
12

 Στο σερβικό μεσαιωνικό κράτος οι Αλβανοί που υπήρχαν ανήρχοντο σε 4-5% του συνολικού 

πληθυσμού, ήταν σχεδόν εκσλαβισμένοι και, ως χριστιανοί, ανήκαν στη σερβική κοινωνία. Από της 

εγκαθίδρυσης όμως της οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια, χιλιάδες έποικοι Αλβανοί πλημμύ-

ρισαν τη Παλαιά Σερβία, υπό τις ευλογίες της Υψηλής Πύλης, με σκοπό την αλλοίωση του χριστια-

νικού πληθυσμού. Έκτοτε παρατηρήθηκε μια συνεχής αύξηση του αλβανικού στοιχείου στο Κ/Φ, 

λαμβανομένης υπόψη και της μεγάλης γεννητικότητας των Αλβανών. Πολλές ορθόδοξες εκκλησίες 

κατεδαφίστηκαν, αλλά και πολλές παρέμειναν όρθιες, για να υπενθυμίζουν στους Σέρβους το ένδο-

ξο παρελθόν και ότι η περιοχή αποτελούσε την «ιερή γη» (terra sacra) που έπρεπε κάποτε ν’ απε-

λευθερωθεί. 
13 http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/h-1389.html 

 

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/05/h-1389.html
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 Το 1448 αμφισβητήθηκε η κυριαρχία των Τούρκων και νέα πολύνεκρη μάχη 

έλαβε χώρα πάλι στο Κοσσυφοπέδιο μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων του Ούγ-

γρου στρατηγού Ιωάννη Ουνυάδη (1407-1456) και των Τούρκων του σουλτάνου 

Μουράτ Β΄ (1401-1451), η οποία ανέδειξε νικητές και πάλι τους Τούρκους, οι δε 

Ούγγροι απέδωσαν την ήττα στη στάση των Βλάχων (Ρουμάνων). Μέχρι την ορι-

στική κατάληψή της από τους Οθωμανούς στα μέσα του 15ου αιώνα, η Σερβία και 

η περιοχή του Κοσσυφοπεδίου αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα οικονομικής, 

πολιτικής και πνευματικής ισχύος, ενώ η οθωμανική κατάκτηση οδήγησε σε πρω-

τοφανείς λεηλασίες, καταστροφές και εκτοπίσεις του σερβικού πληθυσμού από την 

περιοχή.14. Έτσι, οι Τούρκοι για πολλούς αιώνες έμειναν κύριοι της Βαλκανικής. 

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912, η ΙΙΙ Σερβική Στρατιά εισέβαλε κατά μή-

κος της κοιλάδας του ποταμού Λαμπ, για να υποβοηθήσει την μετωπικώς επιτιθέ-

μενη Ι Στρατιά του πρίγκιπα Αλεξάνδρου. Κατά την επακολουθήσασα την 9η Ο-

κτωβρίου μάχη μεταξύ του 7ου τουρκικού ΣΣ και της ΙΙΙ Σερβικής Στρατιάς νικήθη-

καν οι Τούρκοι και απελευθερώθηκε το Κοσσυφοπέδιο. 

 Τον Νοέμβριο του 1915 κατά τον Α΄ ΠΠ, ο Γερμανός στρατάρχης Φον Μά-

κενσεν, με συγκεντρωτική επίθεση της Αυστρο-γερμανο-βουλγαρικής Στρατιάς, 

κατέβαλε την απέλπιδα αντίσταση του σερβικού στρατού, ο οποίος εξαναγκάστη-

κε, μετά από εξαντλητική πορεία και με τρομερές απώλειες, να καταφύγει, μέσω 

Αλβανίας, στην Κέρκυρα. Τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 1918, επίσης, κατά τον 

Α΄ ΠΠ, μετά τη διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, οι δυνάμεις της Αντάντ (και 

η ΙΙΙη Ελληνική Μεραρχία) υπό τον Γάλλο στρατηγό Φρανσέ ντ’ Εσπερέ15 προή-

λασαν δια της κοιλάδας του Αξιού και του Κοσσυφοπεδίου για να απελευθερώ-

σουν την υπόλοιπη Σερβία και να προσβάλουν την Αυστροουγγαρία από την κοι-

λάδα του Δούναβη. Τέλος, κατά τον Β΄ ΠΠ η ΧΙΙ Γερμανική Στρατιά του στρατάρχη 

Φον Λιστ16, την 6 Απριλίου 1941, εξορμήσασα από τη Βουλγαρία προσέβαλε το 

                                                            
14

 Στο τέλος του 17ου αιώνα, μεγάλος αριθμός Σέρβων ενώθηκε με τη χριστιανική Ευρώπη για να 

πολεμήσει την οθωμανική αυτοκρατορία, συμβάλλοντας στην επιτυχία του χριστιανικού στρατού. 

Όταν όμως οι Ευρωπαίοι ηττήθηκαν, καθώς και οι εξεγέρσεις των Σέρβων, από τον ισχυρότερο 

οθωμανικό στρατό, οι Σέρβοι υποχώρησαν μαζί με τον αυστριακό στρατό από την περιοχή του 

Κ/Φ, καθοδηγούμενοι από τον θρησκευτικό τους ηγέτη, τον πατριάρχη Αρσένιο Τσαρνόγεβιτς ΙΙΙ 

(1674-1690). Η ημερομηνία αυτή είναι γνωστή στη σερβική ιστορία ως η «Μεγάλη Μετανάστευση» 

(Velika Seoba) του Κ/Φ, κατά την οποία 200.000 Σέρβοι – Κοσσοβάροι το εγκατέλειψαν και εγκα-

ταστάθηκαν στην κεντρική και νότια Πανονία, τη σημερινή Βοϊβοδίνα. 
15 Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE% 
16 Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB
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Κοσσυφοπέδιο δια του άξονα Κιουστεντήλ – Κουμάνοβο – Σκόπια – Λέπενατς, δι-

αχώρισε τον Γιουγκοσλαβικό στρατό σε δύο τμήματα και κατέστρεψε τη Γιουγκοσ-

λαβική αντίσταση, καλύπτοντας έτσι τις επιχειρήσεις της στη Μακεδονία. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Γενικά 

 Η ανώμαλη κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο υπέβοσκε αρκετά χρόνια και ή-

ταν κοινή η πεποίθηση, ότι περιέκλειε αρκετούς και σοβαρούς κινδύνους για την 

ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, με πιθανή μάλιστα την επέκταση της κρί-

σης και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής. Το Κοσσυφοπέδιο χαρακτηρίζεται ως η 

αφετηρία και η ενδεχόμενη κατάληξη της γιουγκοσλαβικής κρίσης και η πρόβλεψη, 

δυστυχώς, επαληθεύτηκε. Εν τούτοις, η διεθνής διπλωματία δεν έδωσε εξ αρχής 

την δέουσα σημασία, καθόσον απασχολήθηκε δευτερευόντως με το πρόβλημα, 

μέχρι τουλάχιστον την εξάπλωση του ανταρτοπόλεμου του Απελευθερωτικού 

Στρατού του Κοσσόβου (ΑΣΚ ή UCK) και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Γιου-

γκοσλαβικού στρατού (Καρακωστάνογλου 2000, 65). Η αποτελεσματική πολιτική 

διευθέτηση της κατάστασης ήταν αδύνατη πλέον και έτσι η Δύση κατέφυγε στην 

εύκολη λύση της χρήσης βίας, με τη μέθοδο των αεροπορικών βομβαρδισμών. 

 Η επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο με τις σοβαρότατες διεθνείς επιπτώσεις 

γεννά έντονους προβληματισμούς όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων κρατών, συ-

μπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, αλλά και μεταξύ αναγνωρισμένων δυτικών 

αναλυτών. Συνιστά μία καμπή στη διεθνή πολιτική, που προστίθεται στα προη-

γούμενα του Ιράκ και της Βοσνίας και οδηγεί στη ριζική διαφοροποίηση των βασι-

κών αρχών, της μέχρι τώρα οργάνωσης και λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας. 

Ο τρόπος λήψης των σχετικών αποφάσεων, η έκταση και η μέθοδος διεξαγωγής 

των επιχειρήσεων, οι σαφώς δεδηλωμένοι ή υποκρυπτόμενοι στόχοι, με τα γνω-

στά αποτελέσματα, δημιούργησαν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις ως προς τις 

προθέσεις του ΝΑΤΟ και κυρίως των ΗΠΑ.  

 Οι πάντες μιλούσαν για φιλοαλβανική στάση της Δύσης και συνέχιση της 

ωμής και απροσχημάτιστης επέμβασης σε βάρος της Σερβίας.Οι Αλβανοί, στηρι-

ζόμενοι στην πληθυσμιακή τους υπεροχή, ζητούσαν, μέχρι το 1989, την απόδοση 

στο Κοσσυφοπέδιο καθεστώτος Δημοκρατίας, ισότιμης με τις άλλες έξι της πρώην 

Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (ΟΣΔΓ). Ήδη είχαν 
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δικαίωμα εκπροσώπησης στο Ομοσπονδιακό Προεδρείο και δικαίωμα αρνησικυ-

ρίας (veto) στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Από τη συμπεριφορά των Αλβανών 

του Κοσσυφοπεδίου ήταν πλέον φανερή η βαθμιαία διολίσθηση της όλης κατά-

στασης εκτός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Σερβίας. 

 Η ανταρσία του Τίτο έναντι της Μόσχας (1948) είχε ως συνέπεια και τη ρήξη 

στις αλβανο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις, πράγμα, που χειροτέρεψε τη θέση των αλ-

βανόφωνων μουσουλμάνων του Κοσσυφοπεδίου, αλλά και στις άλλες περιοχές 

της Γιουγκοσλαβιας. Η προσπάθεια του Τίτο, μέσα στο συγκεντρωτικό και δικτα-

τορικό σύστημα διακυβέρνησης που ανέπτυξε, με σκοπό τη δημιουργία εθνικής 

ταυτότητας και κρατικής συνοχής στην ΟΣΔΓ, επέβαλε και τον αυστηρό και άμεσο 

έλεγχο του Κοσσυφοπεδίου από το Βελιγράδι. Στις δεκαετίες του 1950-60 οι Αλ-

βανοί του Κοσσυφοπεδίου υπέφεραν τα πάνδεινα από τα αστυνομικά μέτρα του 

Σέρβου αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Γ/Β, Αλέξανδρου Ράγκοβιτς ( Κα-

ρακωστάνογλου 2000, 11). Στην περίοδο αυτή πολλοί Αλβανοί μετανάστευσαν 

στην Τουρκία, προς την οποία δήλωναν ιδιαίτερη προτίμηση. Τελικώς παρατηρή-

θηκε μία σταδιακή χαλάρωση των αστυνομικών αυτών μέτρων και με την αντικα-

τάσταση του Ράγκοβιτς, το Κοσσυφοπεδιο απέκτησε σημαντικά προνόμια, με α-

ποκορύφωμα στην ιστορία του την κήρυξη αυτονομίας, στο πλαίσιο των μεγάλων 

συνταγματικών μεταρρυθμίσεων του Συντάγματος του 1974. Έτσι, ο έλεγχος των 

κρατικών οργάνων του Κοσσυφοπεδίου από τους Αλβανούς τους παρείχε τη δυ-

νατότητα να προσαρμόσουν τη ζωή της αυτόνομης επαρχίας στα μέτρα τους, ενώ 

οι Σέρβοι κατά καιρούς προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση με αστυνομικά 

μέτρα καταστολής (κυρίως το 1981-1989). 

 Οι Αλβανοί, στηριζόμενοι στην πληθυσμιακή τους υπεροχή, ζητούσαν, μέ-

χρι το 1989, την απόδοση στο Κ/Φ καθεστώτος Δημοκρατίας, ισότιμης με τις άλλες 

έξι  της πρώην Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.( Κα-

ρακωστάνογλου, Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανική,68). Ήδη 

είχαν δικαίωμα εκπροσώπησης στο Ομοσπονδιακό Προεδρείο και δικαίωμα αρνη-

σικυρίας (veto) στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Από τη συμπεριφορά των Αλβα-

νών του Κ/Φ ήταν πλέον φανερή η βαθμιαία διολίσθηση της όλης κατάστασης ε-

κτός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Σερβίας17. Οι Αλβανοί αντέδρασαν με τη 

                                                            
17 Έτσι, το 1989, ο ανερχόμενος σερβικός εθνικισμός, συμπίτων φυσικά και με ανάλογα συναισθή-

ματα και των λοιπών εθνοτήτων της χώρας, υπό τον νέο Σέρβο Πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, 

ανέτρεψε πραξικοπηματικά τη συνταγματική τάξη του Κοσσυφοπεδιου και κατάργησε το καθεστώς 
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δημιουργία σκιώδους κρατικής υπόστασης, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό αλλη-

λεγγύης μεταξύ τους και έντονη αντίδραση προς τους Σέρβους, που θεωρήθηκαν 

ως «κατοχική δύναμη» (Καρακωστάνογλου 2000, 29)..  

 Οι Σέρβοι αντικατέστησαν τους Αλβανούς σ’ όλες τις δημόσιες θέσεις, προ-

βάλλοντες διάφορα προσχήματα. Εξάλλου, η κεντρική σερβική εξουσία χρησιμο-

ποίησε ευρεία αστυνομική καταστολή για την αντιμετώπιση των Αλβανών, που 

πληθυσμιακά ξεπερνούσαν το 80% των κατοίκων του Κ/Φ. Οι Αλβανοί δεν εδέ-

χθησαν τις τροποποιήσεις του Συντάγματος του 1990 και μποϋκοτάρισαν τις εκλο-

γές της σερβικής διοίκησης, για να μη θεωρηθούν ότι νομιμοποιούν τη σερβική ε-

ξουσία. Το 1990 - 91 διεξήγαγαν δικό τους δημοψήφισμα και εκλογές, ψήφισαν 

Σύνταγμα και διακήρυξαν την ίδρυση της «Δημοκρατίας της Κοσσόβας», που ανα-

γνώριζε μόνο τη Δημοκρατία της γειτονικής Αλβανίας. Οι αποσχίσεις των άλλων 

Δημοκρατιών και η διεθνής απομόνωση της νέας Γ/Β (Σερβία – Μαυροβούνιο) 

τους παρείχαν ισχυρό κίνητρο και μια εξαιρετική ευκαιρία: προβολής του αιτήματος 

δημιουργίας ουδέτερου κράτους, με μια ενδιάμεση μεταβατική περίοδο αυτονομίας 

ολίγων ετών, όπου θα επακολουθούσε δημοψήφισμα, με βέβαιο πλέον το αποτέ-

λεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας. 

 Ο μετριοπαθής Κοσσοβάρος ηγέτης Ιμπραήμ Ρουγκόβα, πρόεδρος μέχρι 

το 1998, της σκιώδους «Δημοκρατίας της Κοσσόβας», είχε αναπτύξει ήδη από το 

1993 ένα κατάλογο δέκα σημείων, όπου ζητούσε για το Κοσσυφοπέδιο τη δημι-

ουργία, μεταβατικά, ενός διεθνούς προτεκτοράτου με διεθνή στρατιωτική παρου-

σία, που θα δημιουργούσε κατάλληλες συνθήκες για την ανεξαρτησία της επαρχί-

ας (Καρακωστάνογλου 2000, 39). Αντίθετα οι Σέρβοι προσπαθούσαν να λύσουν 

το πρόβλημα σαν μειονοτικό, αποφεύγοντας τη διεθνοποίησή του, παρέχοντας μι-

κρή αυτονομία, κατά τα πρότυπα που ίσχυαν ήδη στην άλλη αυτόνομη επαρχία 

της Βοϊβοδίνας. 

 Το οικονομικό «εμπάργκο», ο πόλεμος στην Κροατία και Βοσνία και το τε-

ράστιο προσφυγικό πρόβλημα περιόρισαν τις σχετικές δυνατότητες επιτυχίας των 

Σέρβων. Αντίθετα, οι Αλβανοί υπερίσχυσαν στον αγώνα δρόμου, λόγω αριθμη-

τικής υπεροχής, και σχετικής οικονομικής ενίσχυσής τους, ένεκα του λαθρεμπορί-

ου και της ανάπτυξης πολλών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Κατά την πε-

                                                                                                                                                                                    
ευρείας αυτονομίας της επαρχίας, περιορίζοντάς το σε μια εδαφική αυτονομία, χωρίς τα προνόμια 

ομοσπονδιακού χαρακτήρα, που απολάμβανε στο παρελθόν. 
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ρίοδο αυτή η διεθνής Κοινότητα δεν δεχόταν την απόσχιση, αλλά προωθούσε την 

επαναχορήγηση ευρείας αυτονομίας στο Κοσσυφοπεδιο. Εξάλλου η Συμφωνία του 

Ντέιτον του 1995, που έλυσε το βοσνιακό και κροατικό πρόβλημα, δεν συμπεριέ-

λαβε για τους Αλβανούς και ρύθμιση για το «κοσσοβαρικό» ζήτημα. Την 1 Σεπ 96 

υπογράφηκε συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Μιλόσεβιτς και Ρουγκόβα για την ομαλο-

ποίηση της εκπαίδευσης στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία δεν εφαρμόσθηκε, λόγω α-

ντίδρασης των άλλων αλβανικών κομμάτων του Κοσσυφοπεδίου, που αντιπολι-

τεύονταν τον Ιμπραήμ Ρουγκόβα.  

 Η έναρξη της ένοπλης δράσης του ΑΣΚ (UCK) άλλαξε άρδην το σκηνικό 

στην περιοχή του Κ/Φ. Πολιτικές δολοφονίες Σέρβων και συνεργαζόμενων Αλβα-

νών, τρομοκρατικές ενέργειες και άλλες παράνομες δραστηριότητες στη διετία 

1996-1997 ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο ένοπλος αγώνας για την ανεξαρτητο-

ποίηση του Κοσσυφοπεδιου και την ενοποίησή του με την Αλβανία άρχισε συστη-

ματικά τον Ιανουάριο του 1998.  Στην προσπάθειά του αυτή ο ΑΣΚ ενισχύθηκε τό-

σο από Αλβανούς εθελοντές της Αλβανίας, όσο και της ΠΓΔΜ, με αποτέλεσμα να 

επιδεινωθεί, αλλά και να περιπλακεί περισσότερο η κατάσταση (Καρακωστάνο-

γλου 2000, 49). Σημειωτέον, ότι έσπευσαν εθελοντές Αλβανοί και από διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες ζούσαν ως μετανάστες. 

 Στις 23 Μαρτίου 1998 υπογράφεται στην πρωτεύουσα του Κ/Φ Πρίστινα 

μεταξύ Σέρβων και Κοσσοβάρων Αλβανών μια σειρά μέτρων για την εφαρμογή 

της Συμφωνίας Μιλόσεβιτς - Ρουγκόβα της 1 Σεπ 96. Ήταν η τελευταία προσπά-

θεια για επικράτηση της λογικής και της μετριοπάθειας. Ηταν όμως αργά, γιατί τον 

λόγο είχαν πάρει πλέον τα όπλα!  Έκτοτε η ανταρτική δράση του ΑΣΚ πήρε χαρα-

κτήρα μαζικής εξέγερσης, κυρίως στις περιοχές πλησίον των αλβανικών συνόρων 

και στη Ντρένιτσα. Η επέμβαση του σερβικού στρατού ήταν άμεση, με αποτέλεσμα 

την ανακατάληψη περιοχών  ελεγχομένων από τους αντάρτες και τον εξαναγκα-

σμό 250.000 περίπου Αλβανών να καταφύγουν στις γύρω ορεινές περιοχές, προς 

αποφυγή αντιποίνων .Τα ΗΕ προσπάθησαν να παρέμβουν προς τερματισμό των 

ενόπλων συγκρούσεων, με συναντήσεις των Ομάδων Επαφής και αποφάσεις του 

Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ/ΗΕ), το δε ΝΑΤΟ απείλησε τη Γ/Β με βομβαρδισμούς.  

Για τις διεθνείς παρεμβάσεις στο «κοσσοβαρικό» πρόβλημα και τη περαιτέρω εξέ-

λιξή του θα αναφερθούμε στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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Ο ρόλος της Σλομπονταν Μιλοσεβιτς 

 Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς (ορθότερα Σλομποντάν στα σερβικά) (Σερβικά: 

Слободан Милошевић/Slobodan Milošević, προφέρεται [sloˈbodan miˈloʃevitɕ]) 

(20 Αυγούστου 1941 – 11 Μαρτίου 2006) ήταν Σέρβος, Γιουγκοσλάβος ηγέτης. 

Ήταν ιδρυτής και αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος που κυβέρνησε στην Σερ-

βία από την ίδρυσή του το 1990 ως το 2001. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Σοσια-

λιστικής Δημοκρατίας της Σερβίας από το 1989 ως το 1997 και ως Πρόεδρος της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας από το 1997 ως το 2000, οπότε 

και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση έπειτα από ανοιχτή εξέγερση Σέρβων πολιτών 

εναντίον του, μετά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών όπου καταγγέλθηκε εκτετα-

μένη νοθεία. Υπήρξε ένας από τους βασικότερους εκφραστές του σερβικού εθνικι-

σμού στην τελευταία περίοδο πριν από τη διάσπαση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.  

 Θεωρείται από πολλούς, ιδιαίτερα στη Δύση, ως ένας από τους κύριους 

υπαίτιους (μαζί με τον Κροάτη Τούτζμαν) για τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας 

την δεκαετία του 1990.Το 1999, κατά τη διάρκεια του πόλεμου του Κοσσόβου, κα-

τηγορήθηκε ότι είχε διατάξει ή είχε επιτρέψει την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου 

στην επαρχία αυτή. Αργότερα προστέθηκαν κατηγορίες για εγκλήματα σχετικά με 

τους πολέμους στην Κροατία και την Βοσνία, δέκα χρόνια νωρίτερα, συμπεριλαμ-

βανομένης της κατηγορίας για γενοκτονία στην Βοσνία.  Το 1989, ο ανερχόμενος 

σερβικός εθνικισμός, συμπίπτων φυσικά και με ανάλογα συναισθήματα και των 

λοιπών εθνοτήτων της χώρας, υπό τον νέο Σέρβο Πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσε-

βιτς18, ανέτρεψε πραξικοπηματικά τη συνταγματική τάξη του Κοσσυφοπεδίου και 

κατάργησε το καθεστώς ευρείας αυτονομίας της επαρχίας, περιορίζοντάς το σε μια 

εδαφική αυτονομία, χωρίς τα προνόμια ομοσπονδιακού χαρακτήρα, που απολάμ-

βανε στο παρελθόν. Οι Αλβανοί αντέδρασαν με τη δημιουργία σκιώδους κρατικής 

υπόστασης, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό αλληλεγγύης μεταξύ τους και έντονη α-

ντίδραση προς τους Σέρβους, που θεωρήθηκαν ως «κατοχική δύναμη». ( Καρα-

κωστάνογλου, Βενιαμίν. Το Κόσοβο και οι Αλβανικοί Πληθυσμοί της Βαλκανι-

κή,87). Οι Σέρβοι αντικατέστησαν τους Αλβανούς σ’ όλες τις δημόσιες θέσεις, 

                                                            
18 Για πολιτικούς λόγους είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί από διπλωμάτες «κύριος παράγοντας 

σταθερότητας στα Βαλκάνια» και συνυπέγραψε την Συμφωνία Ειρήνης του Ντέητον το 1995. Η 

δίκη του για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2002 στο Διεθνές Δικαστή-

ριο Εγκλημάτων Πολέμου στη Χάγη, αλλά διακόπηκε μετά το θάνατό του από καρδιακή προσβολή. 

(Πηγή:  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%25
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προβάλλοντες διάφορα προσχήματα. Εξάλλου, η κεντρική σερβική εξουσία χρησι-

μοποίησε ευρεία αστυνομική καταστολή για την αντιμετώπιση των Αλβανών, που 

πληθυσμιακά ξεπερνούσαν το 80% των κατοίκων του Κ/Φ.  

  Οι Αλβανοί δεν εδέχθησαν τις τροποποιήσεις του Συντάγματος του 1990 

και μποϋκοτάρισαν τις εκλογές της σερβικής διοίκησης, για να μη θεωρηθούν ότι 

νομιμοποιούν τη σερβική εξουσία. Το 1990-91 διεξήγαγαν δικό τους δημοψήφισμα 

και εκλογές, ψήφισαν Σύνταγμα και διακήρυξαν την ίδρυση της «Δημοκρατίας της 

Κοσσόβας», που αναγνώριζε μόνο τη Δημοκρατία της γειτονικής Αλβανίας. Οι α-

ποσχίσεις των άλλων Δημοκρατιών και η διεθνής απομόνωση της νέας Γ/Β (Σερ-

βία – Μαυροβούνιο) τους παρείχαν ισχυρό κίνητρο και μια εξαιρετική ευκαιρία: 

προβολής του αιτήματος δημιουργίας ουδέτερου κράτους, με μια ενδιάμεση μετα-

βατική περίοδο αυτονομίας ολίγων ετών, όπου θα επακολουθούσε δημοψήφισμα, 

με βέβαιο πλέον το αποτέλεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας19. 

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ 

Η Αποστολή της ΔΑΣΕ (1992-93) 

 Η διεθνής κοινότητα ασχολήθηκε για πρώτη φορά ουσιαστικά με το ζήτημα 

του Κοσσυφοπεδίου το θέρος του 1992 στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου20, που αρ-

γότερα τη διαδέχθηκε η Ομάδα Επαφής για την πρώην Γ/Β . Αποφασίστηκε τότε η 

                                                            
19

 Ο μετριοπαθής Κοσσοβάρος ηγέτης Ιμπραήμ Ρουγκόβα, πρόεδρος μέχρι το 1998, της σκιώδους 

«Δημοκρατίας της Κοσσόβας», είχε αναπτύξει ήδη από το 1993 ένα κατάλογο δέκα σημείων, όπου 

ζητούσε για το Κ/Φ τη δημιουργία, μεταβατικά, ενός διεθνούς προτεκτοράτου με διεθνή στρατιωτική 

παρουσία, που θα δημιουργούσε κατάλληλες συνθήκες για την ανεξαρτησία της επαρχίας. Αντίθετα 

οι Σέρβοι προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα σαν μειονοτικό, αποφεύγοντας τη διεθνοποίησή 

του, παρέχοντας μικρή αυτονομία, κατά τα πρότυπα που ίσχυαν ήδη στην άλλη αυτόνομη επαρχία 

της Βοϊβοδίνας. 
20

 Η Αποστολή της ΔΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο άρχισε να λειτουργεί με τρία μέλη, (Έλληνα, Καναδό 

και Γάλλο) τον Οκτώβριο του 1992 και διήρκεσε μέχρι το τέλος Ιουλίου 1993, οπότε η Γιουγκοσλα-

βική κυβέρνηση ζήτησε την αποχώρηση και των τριών αποστολών, καθώς δεν ικανοποιούνταν ο 

όρος της άρσης της αναστολής της συμμετοχής της Γιουγκοσλαβίας στη ΔΑΣΕ. Στη συνέχεια η α-

ποστολή αυξήθηκε αριθμητικά σε 10 μέλη και, εκτός από την έδρα της στην Πρίστινα, εγκαταστά-

θηκαν δύο γραφεία στις άλλες δύο μεγάλες πόλεις της επαρχίας, το Πετς και τo Πρίζρεν.Η αποστο-

λή, σταδιακά, άρχισε να έχει θετική επίπτωση. Οι Αλβανοί έβλεπαν σ' αυτήν μια μορφή διεθνούς 

παρουσίας στην επαρχία που τους έδινε τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους κατά 

της σερβικής εξουσίας και της καταπίεσης που ασκούσε, ενώ οι Σέρβοι αντελήφθησαν, μετά από 

μια περίοδο καχυποψίας, ότι η ύπαρξη και η δράση της Αποστολής στόχευε να ομαλοποιήσει τις 

εθνοτικές σχέσεις στην περιοχή χωρίς αλλαγή συνόρων και συνεπώς, εξυπηρετούσε και τους δι-

κούς τους στόχους. Το κύριο πρόβλημα παρέμενε πάντως η περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου και 

παρέμβασης της αποστολής στο έργο της Σερβικής Αστυνομίας. Οι σχέσεις με την πολιτική διοίκη-

ση της επαρχίας ήταν αισθητά καλύτερες. 
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αποστολή παρατηρητών - εμπειρογνωμόνων στο Κοσσυφοπέδιο με σκοπό την 

άσκηση προληπτικής διπλωματίας, προς αποφυγή συγκρούσεων στην περιοχή, 

μετά τις τραγικές εμπειρίες της Βοσνίας και Κροατίας. Τότε μάλιστα απεστάλησαν 

τρεις παρόμοιες αποστολές, η ηγεσία των οποίων εγκαταστάθηκε στο Βελιγράδι21.  

Η Συμφωνία Χόλμπρουκ - Μιλόσεβιτς (Οκτ. 1998) 

 Η συμφωνία αυτή της 13 Οκτ 1998 έδωσε μια παροδική εκτόνωση στην 

κρίση, αλλά δυστυχώς, η επανάληψη της δράσης του ΑΣΚ, ακόμη και εναντίον 

αμάχων Σέρβων, περιέπλεξε την κατάσταση. Σύμφωνα με τη συμφωνία θα απο-

χωρούσαν από το Κοσσυφοπέδιο ο Γιουγκοσλαβικός στρατός και οι λοιπές ειδικές 

δυνάμεις της αστυνομίας που εισήλθαν για την αντιμετώπιση του ΑΣΚ, θα εστέλ-

νοντο δε αντιπρόσωποι από τον Οργανισμό Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευ-

ρώπη (ΟΑΣΕ - πρώην ΔΑΣΕ) για την εποπτεία των συμφωνηθέντων και θα επιζη-

τείτο δε μια βιώσιμη λύση του προβλήματος22, λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική 

ακεραιότητα, τη κυριαρχία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ομοσπονδι-

ακής Δημοκρατίας της Γ/Β, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Καταστατικού Χάρ-

τη των ΗΕ (ΚΧ/ΗΕ), της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Χάρτη των Παρισίων 

του ΟΑΣΕ. Προβλέφθηκε επίσης, η δημιουργία αυτόνομης περιοχής, η διενέργεια 

δημοτικών και βουλευτικών εκλογών υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ και η εγκατά-

σταση νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών σωμάτων στα πλαίσια της αυτο-

νομίας23. 

Οι Διαπραγματεύσεις στο Ραμπουιγέ (Φεβ 1999) 

 Υπό την πίεση του ΝΑΤΟ αποφασίστηκε η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 

για την επίλυση του προβλήματος του Κ/Φ, όπου γενικώς η κατάσταση παρουσία-

ζε επιδείνωση και υποτροπή στη χρήση βίας, λόγω της συνεχιζόμενης δράσης του 

ΑΣΚ και των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του σερβικού στρατού και της αστυνο-

                                                            
21

 Στο Κ/Φ η αποστολή της ΔΑΣΕ άρχισε να λειτουργεί με τρία μέλη (Γάλλο, Καναδό και Έλληνα), 

εργάσθηκε δε από τον Οκτώβριο του 1992 έως το τέλος Ιουλίου 1993, αλλά με την πάροδο του 

χρόνου έγινε δεκαμελής, με έδρα την Πρίστινα και δύο γραφεία, ένα στο Πετς και ένα στο Πρίζρεν . 
22

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA145/% cx 
23 Δυστυχώς ο ΑΣΚ απέρριψε τη συμφωνία διά του εκπροσώπου του Αντέμ Ντεμάτσι, χαρακτηρί-

ζοντάς τη ως «ανεύθυνη, διότι καταργώντας τη Δημοκρατία και τα σύνορα του Κ/Φ καταργεί άμεσα 

και τον ΑΣΚ σαν μια πραγματική δύναμη». Αλλά και η σκιώδης Προεδρία των Κοσσοβάρων Αλβα-

νών, υπό τον Ρουγκόβα, εζήτησε ως μόνη λύση την ανεξαρτησία . Συνεπώς οι Αλβανοί έμειναν 

αμετακίνητοι στην αυτοανακηρυχθείσα ανεξάρτητη «Δημοκρατία της Κοσσόβας», αγνοώντας τη 

λύση της αυτονομίας που υιοθέτησε το Βελιγράδι και είχε την υποστήριξη και της διεθνούς κοινότη-

τας. 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA145/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%92%CE%9F%20%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.docx
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μίας. Στις 6 Φεβ 99 άρχισε η ειρηνευτική συνδιάσκεψη στο Ραμπουιγέ των Παρι-

σίων υπό τη συμπροεδρία των ΥΠΕΞ Γαλλίας Υμπέρ Βεντρίν και Αγγλίας Ρόμπιν 

Κουκ. Διαπραγματευτές ήσαν οι πρέσβεις Κρίστοφερ Χιλλ (ΗΠΑ), Βόλφανγκ Πέ-

τριτς (Αυστρία) και Μπορίς Μαγιόρσκι (Ρωσία)24.  

 Η άρνηση των Αλβανών μέχρι σχεδόν το τέλος των διαπραγματεύσεων να 

συναινέσουν σε οτιδήποτε θα συνιστούσε απόκλιση από την ανεξαρτησία του Κ/Φ 

και η πρόθεση της διεθνούς διπλωματίας να βρεθεί οπωσδήποτε λύση, οδήγησε 

προφανώς τους διαπραγματευτές να διαμορφώνουν λύση ολοένα και πιο κοντά 

στις απόψεις των Αλβανών. Στις 18 Φεβ 99 ο Πρόεδρος της Σερβίας Μ. Μιλαντί-

νοβιτς με επιστολή του προς τους συμπροέδρους Κουκ και Βεντρίν κατήγγειλε, ότι 

η σερβική αντιπροσωπεία δεχόταν πιέσεις να συμφωνήσει στην εγκατάσταση ξέ-

νων στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Γ/Β (δηλαδή στο Κόσσοβο) και ότι η 

Γ/Β εδέχθη επανειλημμένες απειλές στρατιωτικής επέμβασης και ζητούσε μάλιστα 

την προστασία της Ομάδος Επαφής25. 

 Αντί για τις αρχές που προσδιόριζαν μια ευρεία αυτονομία, όπως είχε προ-

τείνει η Σερβία, ουσιαστικά προτεινόταν να γίνει το Κ/Φ η τρίτη δημοκρατία της Ο.Δ 

της Γ/Β, δηλαδή Σερβία – Μαυροβούνιο – Κόσσοβο, να τεθεί δε υπό την κατοχή 

των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων. Η σερβική πλευρά επέμενε ότι δεν μπορούσε να υπάρ-

ξει ανεξαρτησία για το Κόσσοβο – Μετόχια, ούτε η επαρχία να γίνει η τρίτη Γ/Β 

Δημοκρατία, ότι δεν ήταν επιτρεπτό να γίνει δημοψήφισμα μόνο στο Κ/Φ και ότι, 

τέλος, έπρεπε να διασφαλιστούν η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Νέας 

Γ/Β. 

                                                            
24

 Εκ μέρους της Σερβίας συμμετείχε 12μελής αντιπροσωπεία με πρόεδρο τον καθηγητή Ράτκο 

Μάρκοβιτς (αντιπρόεδρο της σερβικής κυβέρνησης), από δε την πλευρά των Αλβανών συμμετείχε 

15μελής ομάδα, αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΑΣΚ (υπό τον ηγέτη του Χασίμ Θάτσι), της 

εκλεγμένης σκιώδους κυβέρνησης (υπό τον Ιμπρ. Ρουγκόβα) και των άλλων κομμάτων του Κ/Φ. Οι 

Σέρβοι δεν εδέχοντο τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΑΣΚ, αλλά φαίνεται ότι μεσολάβησαν τόσο ο 

Ρ. Χόλμπρουκ, όσο και ο Αλβανός πρωθυπουργός Φάτος Νάνο για τη «νομιμοποίηση» του ΑΣΚ. 
25

 Στις 19 και 20 Φεβ 99 υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες και έγιναν αποδεκτά επτά 

σημαντικά σημεία μιας ουσιαστικής αυτονομίας που πρότεινε η σερβική αντιπροσωπεία. Έτσι α-

ποφασίστηκε τριήμερη παράταση της διάσκεψης (21-23 Φεβ) για να ρυθμιστούν διάφορες λεπτο-

μέρειες της συμφωνίας. Τότε η σερβική πλευρά ισχυρίστηκε ότι της επεδόθη έγγραφο 81 σελίδων, 

από τις οποίες 56 σελίδες δεν είχαν συζητηθεί καθόλου στις προηγούμενες 18 ημέρες δια-

πραγματεύσεων. Όπως μάλιστα ομολογήθηκε στο ανακοινωθέν τύπου της Ομάδος Επαφής το 

κείμενο αυτό δεν είχε υιοθετηθεί, πράγμα, που περιέπλεξε την όλη κατάσταση. Εξάλλου στο κείμε-

νο δεν υπήρχαν τα επτά ουσιώδη σημεία στα οποία είχε επέλθει συμφωνία τις προηγούμενες ημέ-

ρες. 
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 Η αλβανική αντιπροσωπεία υποστήριξε τελείως ακραίες θέσεις, όπως ου-

δεμία σχέση μεταξύ Κ/Φ και Σερβίας, χορήγηση καθεστώτος έξω από την κυριαρ-

χία της ΟΔ της Γ/Β, διενέργεια δημοψηφίσματος μετά τριετία και στον ενδιάμεσο 

χρόνο λειτουργία στο Κοσσυφοπέδιο ενός διεθνούς προτεκτοράτου, με υποχρεω-

τική παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Είναι γεγονός, ότι κατά τις συνομιλίες του 

Ραμπουιγιέ η σερβική αντιπροσωπεία υπέβαλε αρκετές εποικοδομητικές και ρεα-

λιστικές προτάσεις, ενώ η στάση των Αλβανών ήταν άκαμπτη και συνεχώς αρνητι-

κή, εζήτησαν μάλιστα να προσέλθει και ο Αλβανός ΥΠΕΞ Πασκάλ Μίλο, ως επικε-

φαλής αλβανικής αντιπροσωπείας 26. 

 Συμπερασματικά επισημαίνεται, ότι κατά τη πρώτη φάση της διάσκεψης 

(Φεβ 1999) ουδέν ουσιαστικό επετεύχθη, φάνηκε δε η μεροληπτική συμπεριφορά 

των διπλωματών υπέρ των αλβανικών απόψεων. Οι συνομιλίες διεκόπησαν στις 

23 Φεβ 99 και επαναλήφθηκαν στις 15 Μαρ 99, στο Παρίσι (δεύτερη φάση). Η 

σερβική πλευρά παρέμεινε στις θέσεις της, ήτοι ότι ήταν δυνατή η εξεύρεση ειρηνι-

κής πολιτικής λύσης, που να παρέχει ευρεία αυτονομία στο Κοσσυφοπέδιο μέσα 

στη Γ/Β, στη βάση της ισότητας όλων των εθνικών κοινοτήτων. Απορριπτέα κάθε 

λύση απόσχισης ή μετατροπής του Κοσσόβου ως τρίτης Δημοκρατίας στα πλαίσια 

της Ο.Δ. της Γ/Β27. Στις 22 Μαρ η κυβέρνηση της Σερβίας υπό τον Πρωθυπουργό 

Μίρκο Μαριάνοβιτς εξέτασε και υιοθέτησε την έκθεση που παρουσίασε ο επικεφα-

λής της σερβικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις Ραμπουιγιέ-Παρισίων, 

καθηγητής Ράτκο Μάρκοβιτς, την δε επομένη η ίδια έκθεση υιοθετήθηκε από την 

Εθνοσυνέλευση της Σερβίας (203 ψήφοι υπέρ- 3 κατά)28.  

                                                            
26 Η εποικοδομητική στάση της Σερβίας, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρός της Μιλαντίνοβιτς, συνάντη-

σε απροκάλυπτα εμπόδια από συγκεκριμένα μέλη της Ομάδος Επαφής (χωρίς να τα κατονομάσει) 

που επέμεναν στην αποδοχή εκ μέρους της Γ/Β της παρουσίας στο Κ/Φ ξένων στρατευμάτων 

(28.000 ανδρών), με πρόσχημα τον αφοπλισμό του ΑΣΚ (UCK), ακόμη και πριν από την επίτευξη 

πολιτικής συμφωνίας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Σέρβου Προέδρου: «Όταν οι Κοσοβάροι 

Αλβανοί αρνούνται να υπογράψουν την πολιτική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ό-

ταν η σερβική αντιπροσωπεία δεν υπογράφει ό,τι της ζητείται, ακολουθούν οι βόμβες!» 
27

 Κόσοβο: Τα αληθινά Αίτια της Νατοϊκής Εισβολής ,http://kolasmenoi.blogspot.gr/2008/03/blog-

post_13.html 
28

 Επί πλέον υιοθετήθηκαν τα εξής από τα μέλη της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης: 

- Να μην αποδεχθούν εγκατάσταση ξένων στρατευμάτων στο Κοσσυφοπέδιο - Μετόχια αλλά να 

εξετασθούν, αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας  για αυτοκυβέρνηση του Κ/Φ, οι αναλογίες 

και ο χαρακτήρας της διεθνούς παρουσίας στη περιοχή για την εφαρμογή της.  

- Καταδίκασαν τις απειλές στρατιωτικής επέμβασης και τις στρατιωτικές προετοιμασίες του ΝΑΤΟ 

και προειδοποίησαν ότι η Γ/Β θα αμυνθεί του εδάφους της, ζητώντας  τη συμπαράσταση όλων των 

Κοινοβουλίων και των Κυβερνήσεων των χωρών του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και της Ομάδας Επαφής για 

την επανάληψη της διαδικασίας εξεύρεσης πολιτικής λύσης. 
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Η Επέμβαση του ΝΑΤΟ 

 Ταυτόχρονα με τις παραπάνω αποφάσεις του Σερβικού Κοινοβουλίου, στις 

23 Μαρ 99, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Χαβιέ Σολάνα, με δηλώσεις του κατέστησε γνωστό, ότι 

έδωσε εντολή για την έναρξη αεροπορικών βομβαρδισμών κατά της ΟΔ της Γιου-

γκοσλαβίας μετά την άρνηση της τελευταίας να δεχθεί τις απαιτήσεις της διεθνούς 

κοινότητας, δηλαδή: 

 (1) Αποδοχή της διευθέτησης που προέκυψε από τις συνομιλίες στο 

Ραμπουιγιέ. 

 (2) Πλήρη συμμόρφωση στον περιορισμό των δυνάμεων του σερβικού 

στρατού και της αστυνομίας. 

 (3) Τερματισμό της χρήσης βίας στο Κόσσοβο - Μετόχια. Ο Σολάνα μά-

λιστα επέρριψε ολόκληρη την ευθύνη αποτυχίας των διαπραγματεύσεων στη σερ-

βική πλευρά, δήλωσε δε ότι «η επέμβαση του ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην παύση των 

βίαιων επιθέσεων του σερβικού στρατού και της αστυνομίας καθώς και στην εξα-

σθένηση της ικανότητάς τους να προκαλέσουν περαιτέρω ανθρωπιστική κατα-

στροφή. Αντικειμενικός σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν να αποτρέψει περαιτέρω συμφορά 

και καταπίεση στον άμαχο πληθυσμό του Κ/Φ, καθώς και να εμποδίσει την επέ-

κταση της αστάθειας στη περιοχή». 

 Στις 24 Μαρτίου άρχισαν, χωρίς την έγκριση των ΗΕ οι αεροπορικοί βομ-

βαρδισμοί, που διήρκησαν 78 μέρες (μέχρι 9 Ιουν 99) και οι οποίοι κλιμακώθηκαν 

σταδιακά, τόσο ως προς τον αριθμό και το είδος των πληττομένων στόχων, όσο 

και ως προς τον αριθμό των εξόδων των Α/Φ και των εκτοξευομένων πυραύλων 

από πλοία της Αδριατικής. Η «νέα τάξη πραγμάτων» δεν στηριζόταν στο διεθνές 

δίκαιο, το οποίο δεν τηρήθηκε, με την πρόφαση παροχής προτεραιότητας στη 

προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έναντι των κυριαρχικών δικαιωμά-

των μιας ανεξάρτητης χώρας. Η από αέρος επίθεση κατά της Γ/Β χαρακτηρίζεται 

ως από τις πιο τραγικές του 20ου αιώνα29. Η διεθνής κατακραυγή κατά της 

                                                                                                                                                                                    
- Κατήγγειλαν, ότι το έγγραφο που υπέγραψε η αλβανική αντιπροσωπεία δεν αποτελεί συμφωνία, 

αλλά μόνο μια περιγραφή της απαίτησής τους για «Δημοκρατία του Κοσσόβου» και ότι οι ΗΠΑ και 

το ΝΑΤΟ συμμάχησαν με τους αποσχιστές και τους τρομοκράτες. 
29 Με χιλιάδες νεκρούς, περισσότερους τραυματίες και πολλές δεκάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων 

υλικές ζημιές το επίπεδο ευημερίας της χώρας υποχώρησε τραγικά, δεδομένου ότι υπέστη μεγάλες 

καταστροφές η υποδομή της χώρας (διυλιστήρια, γέφυρες, αεροδρόμια, σιδηροδρομικό οδικό δί-

κτυο, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεοπτικοί αναμεταδότες) και έμειναν άνεργοι 
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ΝΑΤΟϊκής επίθεσης υπήρξε έντονη κυρίως μετά τους βομβαρδισμούς στο Αλέξι-

νατς της νότιας Γ/Β, μιας αυτοκινητοπομπής Αλβανών προσφύγων στο Κοσσυφο-

πέδιο και του τηλεοπτικού σταθμού του Βελιγραδίου. Δυστυχώς όμως η κοινή 

γνώμη των ευρωπαϊκών χωρών ήταν παραπληροφορημένη.  

 Επισημαίνεται η απαράδεκτη απουσία του ΟΗΕ και κυρίως του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των, επί 78 ημέρες, βομβαρδισμών, που τήρησαν 

«σιγή ιχθύος» και έλαμψαν δια της αδιαφορίας τους, όταν αποτελούν τα κατ’ εξο-

χήν αρμόδια διεθνή όργανα για την ειρήνη και την ασφάλεια της ανθρωπότητας30. 

Η απόφαση 1239 για την ανθρωπιστική πτυχή της κρίσης, αν και χρήσιμη, δεν α-

ντιμετώπιζε την ουσία του προβλήματος. Επρόκειτο δηλαδή για μια αποδοχή της 

(μη νόμιμης) αποκατάστασής του από ένα περιφερειακό όργανο, όπως είναι το 

ΝΑΤΟ, στερούμενου μάλιστα του στοιχείου της παγκοσμιότητας. Η κατάσταση ή-

ταν δυνατό να αντιμετωπισθεί με άλλους τρόπους, είτε ειρηνικούς, είτε και με χρή-

ση βίας, βίας όμως αναλογικής και ισόρροπης, κατευθυνόμενης στους πραγματι-

κούς υπαίτιους, με προσεκτικά επιλεγμένους στόχους και όχι αδιακρίτως προς οτι-

δήποτε έφερε το όνομα «γιουγκοσλαβικό». 

 Η εκπληκτική αντοχή του Γιουγκοσλαβικού λαού και στρατού απέναντι στα 

σφοδρά πλήγματα του ΝΑΤΟ οδήγησε τη Συμμαχία σε σκέψεις για την ανάληψη 

δράσης με χερσαίες δυνάμεις κατά του Κοσσυφοπεδίου. Η κατάληψη του Κοσσυ-

φοπεδίου εκτιμήθηκε ως μη συμφέρουσα, γιατί θα συνεπαγόταν μεγάλες απώλειες 

και έτσι η κοινή ευρωπαϊκή γνώμη θα αντιδρούσε ( Αρμακόλας, Παναγιωτόπουλος 

και Τζιαμπίρης, Ισλάμ, Μειονότητες και Πολιτική Αστάθεια στην Πρώην Γιουγκοσ-

λαβία 2007, 217). Πιστευόταν δε ότι η Γιουγκοσλαβία θα εξαναγκαζόταν να προ-

σέλθει σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ, πράγμα που τελικά έτσι έγινε. Στις 3 Ιουν 99 υ-

πογράφηκε στο Βελιγράδι μεταξύ του Γ/Β προέδρου Σλ. Μιλόσεβιτς και των μεσο-

λαβητών, του Φιλανδού Πρωθυπουργού Μάρτι Αχτισαάρι, από την ΕΕ και του 

                                                                                                                                                                                    
περίπου 500.000 άνθρωποι, από την καταστροφή 370 και πλέον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

πέραν της ραδιενεργού μόλυνσης, από τις χρησιμοποιηθείσες βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανί-

ου, που πιθανόν να έχει επιπτώσεις και στις γειτονικές χώρες, σε έκταση άγνωστη ακόμη. 
30

 Η απόφαση 1239 για την ανθρωπιστική πτυχή της κρίσης, αν και χρήσιμη, δεν αντιμετώπιζε την 

ουσία του προβλήματος. Επρόκειτο δηλαδή για μια αποδοχή της (μη νόμιμης) αποκατάστασής του 

από ένα περιφερειακό όργανο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, στερούμενου μάλιστα του στοιχείου της πα-

γκοσμιότητας. Η κατάσταση ήταν δυνατό να αντιμετωπισθεί με άλλους τρόπους, είτε ειρηνικούς, 

είτε και με χρήση βίας, βίας όμως αναλογικής και ισόρροπης, κατευθυνόμενης στους πραγματικούς 

υπαίτιους, με προσεκτικά επιλεγμένους στόχους και όχι αδιακρίτως προς οτιδήποτε έφερε το όνο-

μα «γιουγκοσλαβικό». 
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πρώην Πρωθυπουργού Βίκτωρος Τσερνομίρντιν, από τη Ρωσία, συμφωνία μετα-

βατικού χαρακτήρα, που βασίστηκε στις γενικές αρχές που είχαν υιοθετήσει στις 6 

Μαΐ 99 στο Πέτερσμπουργκ οι ΥΠΕΞ του G-8 . Η συμφωνία προέβλεπε κυρίως τα 

εξής31: 

 (1)  Άμεσος τερματισμός της βίας στο Κόσσοβο. 

 (2) Αποχώρηση όλων των στρατιωτικών, αστυνομικών και παραστρατι-

ωτικών δυνάμεων από το Κόσσοβο, βάσει ενός ταχέος χρονοδιαγράμματος. 

 (3) Ανάπτυξη στο Κοσσυφοπέδιο, υπό την αιγίδα των ΗΕ, αποτελεσμα-

τικής διεθνούς πολιτικής και στρατιωτικής παρουσίας. 

 (4) Διεθνής στρατιωτική παρουσία με ουσιαστική συμμετοχή του ΝΑΤΟ, 

αναπτυσσόμενη υπό ενιαία διοίκηση, η οποία θα εγκαθιδρύσει ασφαλές περιβάλ-

λον για όλο τον κοσσοβαρικό λαό και θα διευκολύνει την επιστροφή στις εστίες 

τους όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων. 

 Σε εκτέλεση της παραπάνω συμφωνίας υπογράφηκε στις 9 Ιουν 99 στο 

Κουμάνοβο της ΠΓΔΜ, η στρατιωτικοτεχνική συμφωνία αποχώρησης των Γ/Β δυ-

νάμεων από το Κοσσυφοπέδιο και η εκεί εγκατάσταση και ανάπτυξη της Διεθνούς 

Στρατιωτικής Δύναμης KFOR (Kossovo Force). Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Η-

νωμένων Εθνών στη συνεδρίασή του της 10 Ιουν 99 υιοθέτησε και κάλυψε με το 

κύρος του όλα τα συμφωνηθέντα καθώς και τη διεθνή παρουσία της KFOR στο 

Κοσσυφοπέδιο, με την περίφημη απόφαση 1244. 

 

                                                            
31 Εγκατάσταση ενδιάμεσης διακυβέρνησης καθώς και εγκατάσταση και επίβλεψη της ανάπτυξης 

προσωρινών θεσμών δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης της περιοχής του Κοσσυφοπεδιου - Μετοχί-

ων. 

-Μετά την αποχώρηση να επιτραπεί σε ένα αριθμό Γ/Β και σερβικού προσωπικού να επιστρέψει, 

αναλαμβάνοντας καθήκοντα συνδέσμων με τη διεθνή πολιτική και στρατιωτική παρουσία, εντοπι-

σμού και άρσης Ν/Π, διαφύλαξης ιστορικών χώρων και παρουσίας σε σημαντικές συνοριακές δια-

βάσεις. 

-Ασφαλής και ελεύθερή επιστροφή όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων υπό την εποπτεία του 

Γραφείου του Υπάτου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Κ/Φ 

οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. 

-Πολιτική διαδικασία για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας πολιτικού πλαισίου για αυτοκυβέρνηση 

στο Κ/Φ,  σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ραμπουιγέ και τις αρχές της κυριαρχίας και εδαφικής α-

κεραιότητας της ΟΔ της Γ/Β και των άλλων χωρών της περιοχής, καθώς και για την αποστρατιωτι-

κοποίηση του ΑΣΚ. 
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Η Στρατιωτική Δύναμη στο Κ/Φ (KFOR) 

 Η παρουσία στρατιωτικής δύναμης στο Κ/Φ, με «ουσιαστική συμμετοχή» 

του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε θεμελιώδη όρο της πολιτικής λύσης της κρίσης στην περιο-

χή, σύμφωνα με την περίφημη απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ. Ωστόσο η συγκρότηση της KFOR εμφανίζει μια σημαντική ιδιομορφία, κα-

θόσον συνδυάζεται με την ταυτόχρονη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης υπό τον 

άμεσο έλεγχο των ΗΕ, της United Nations Mission In Kossovo (UNMIΚ). Το στοι-

χείο αυτό είναι μοναδικό στην πρακτική του ΣΑ καθόσον η συγκρότηση της KFOR 

και της UNMIΚ αποφασίστηκε με μια και την αυτή απόφαση (τη 1244/1999). Έτσι 

η ταυτόχρονη ανάπτυξη της KFOR και της UNMIK αποτέλεσε καθοριστικό παρά-

γοντα για την ισορροπία του όλου ειρηνευτικού σχεδίου και την αποδοχή του από 

τη Ρωσία και, κατ’ επέκταση, από τη Γ/Β ηγεσία32. 

 Η πλημμελής εκπλήρωση της αποστολής αυτής κατέστη εμφανής, από τις 

δραστηριότητες των ομάδων αυτών στις συγκρούσεις στη Ν. Σερβία και στη συνέ-

χεια στην ΠΓΔΜ κατά την περίοδο Φεβρουάριος - Απρίλιος 2001. Όπως είναι 

γνωστό, η λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου χρη-

σιμοποιήθηκε ως εφαλτήριο από καλά οπλισμένους Αλβανούς αυτονομιστές, που 

συγκρούσθηκαν επανειλημμένως με δυνάμεις του Γιουγκοσλαβικού στρατού στη 

Ν. Σερβία, πράγμα, που υποχρέωσε τελικά τη νατοϊκή διοίκηση να επιτρέψει την 

είσοδο ελαφρώς οπλισμένων μονάδων του στρατού και της σερβικής αστυνομίας 

σε μικρό τμήμα της προαναφερθείσας ζώνης33.  

                                                            
32 Εξίσου σημαντικός όρος για τη συναίνεση της Ρωσίας ήταν η συμμετοχή της στην KFOR. Πρό-

κειται ασφαλώς για ιστορικής σημασίας συνεργασία της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Στις 18 Ιουν 99 υπο-

γράφηκε μεταξύ των Υπουργών Αμύνης ΗΠΑ. και Ρωσίας συμφωνία, που προέβλεπε τον συνολικό 

αριθμό των ρωσικών δυνάμεων στο Κ/Φ. Εκτός από τη σύμπραξή τους με τη Ρωσία, οι δυνάμεις 

των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων μελών, δηλαδή της Ουγγα-

ρίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας, συνεργάστηκαν ήδη από τα αρχικά στάδια της επιχείρησης, με 

δυνάμεις άλλων κρατών, όπως η Φινλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ιρλανδία αλλά και τα Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα και η Αργεντινή. Καθίσταται συνεπώς σαφές, ότι η σύνθεση της KFOR είναι 

πολυεθνική και όχι αμιγώς ΝΑΤΟϊκή Τα καθήκοντα της KFOR είναι τόσο στρατιωτικού, όσο και α-

στυνομικού χαρακτήρα, τελούν δε σε συνάρτηση προς τις αρμοδιότητες της UNMIK και των διε-

θνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο Κ/Φ, τους οποίους η πολυεθνική δύναμη καλείται 

να υποστηρίξει. Βασική στρατιωτική αρμοδιότητα είναι η αποτροπή νέων εχθροπραξιών, αντίβαρο 

δε αυτής είναι η αφορώσα στον αφοπλισμό του ΑΣΚ και των λοιπών παραστρατιωτικών ομάδων 

των αλβανοφώνων Κοσσοβάρων, που καλούνται από το ΣΑ να καταθέσουν τα όπλα.   
33

 Στα αστυνομικά καθήκοντα της KFOR εντάσσονται και οι συνοριακοί έλεγχοι, τους οποίους διε-

νεργεί με κύριο στόχο την πρόληψη παράνομης διακίνησης πολεμικού υλικού από την Αλβανία και 



- 25 - 
 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΛΔΥΚΟ 

 Η στάση της Ελλάδας υπήρξε γενικά η ενδεδειγμένη, τόσο έναντι της φίλης 

Γιουγκοσλαβίας, όσο και ως μέλους του ΝΑΤΟ, αν και παρουσίασε πολλές δυσκο-

λίες. Η ελληνική συμμετοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια ήταν έγκαιρη, μαζική, γεν-

ναία και αποτελεσματική, προκαλώντας διεθνή θετικά σχόλια. Η Ελλάδα δεν συμ-

μετείχε στις δυνάμεις και στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κατά τις επιχειρή-

σεις, διακηρύσσοντας την αντίθεσή της στη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ. Πα-

ρά ταύτα οι περισσότερες από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, που κατευθύνονταν στη 

ΠΓΔΜ διήλθαν μέσω του ελληνικού εδάφους και κυρίως των λιμένων Θεσ/νίκης 

και Γρίτσας Λιτόχωρου Πιερίας, καθώς και του αεροδρομίου «Μακεδονία» της 

Θεσ/νίκης.  

 Το ΚΥΣΕΑ στις 11 Ιουν 99 αποφάσισε τη συμμετοχή Ελληνικής Δύναμης 

επιπέδου ταξιαρχίας με την ονομασία Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥ-

ΚΟ), με αποστολή τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους του 

Κ/Φ και την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων, σηματο-

δοτώντας έτσι τη συμβολή της Ελλάδος στη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας 

και προβάλλοντας τις ελληνικές ΕΔ στην περιοχή των επιχειρήσεων, υποστηρί-

ζουσα με την παρουσία της και την ελληνική διπλωματία. 

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 Το Κόσσοβο μέχρι σήμερα αναγνώρισαν ως ανεξάρτητο κράτος 113 χώρες 

μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

αναγνώρισαν 23 χώρες, ενώ δεν το έπραξαν : 

1. Η Ισπανία : Λόγω της μειονότητας των Βάσκων και Καταλανών οι οποίοι 

έχουν αποσχιστικές τάσεις με απαιτήσεις παρόμοιες με το Κοσσυφοπέδιο θα ήταν 

ένα πολύ καλό προηγούμενο αν η Ισπανία αναγνώριζε επίσημα το Κόσσοβο και 

                                                                                                                                                                                    
την ΠΓΔΜ, καθώς και την αντιμετώπιση των λεηλασιών, του λαθρεμπορίου και των εγκληματικών 

πράξεων στις παραμεθόριες περιοχές. 
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να άνοιγαν ενδεχομένως « οι ασκοί του Αιόλου » για τη δημιουργία ανεξαρτήτων 

κρατιδίων στο εσωτερικό της Ισπανίας34. 

2. Η Ελλάδα : Λόγω Κύπρου αλλά και φόβου έγερσης θέματος μουσουλμανι-

κής μειονότητας στην Θράκη. Είναι απόλυτα γνωστό ότι η Ελλάδα τηρεί μια στάση 

ουδετερότητας στην εξωτερική πολιτική καθόσον είναι πολύ εύκολο από κακόβου-

λους γείτονες να παραλληλιστούν γεγονότα και καταστάσεις με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν επίσημες αλλυτροτικές διεκδικήσεις.  

3. Η Ρουμανία: Λόγω Ουγγρικής μειονότητας35.Η Ρουμανία έχει μια ισχυρή 

μειονότητα 1,5 εκατομμυρίου Ούγγρων που αντιπροσωπεύει το 7 % του πληθυ-

σμού. Η πλειοψηφία των ουγγρικής καταγωγής Ρουμάνων ζει στην Τρανσυλβανία, 

μια περιοχή που εντάχθηκε στο αυστρο-ουγγρικό κράτος μόλις στο τέλος του Α' 

Παγκοσμίου Πολέμου. Παρά τις εντάσεις που επηρέασαν τις σχέσεις ανάμεσα στις 

δύο κοινότητες λόγω του παρελθόντος, οι Ρουμάνοι και οι Ούγγροι ξαναβρήκαν 

μια ισορροπία τα τελευταία χρόνια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης36. 

 4. Η Κύπρος : Λόγω Τουρκοκυπρίων. Πολλοί πιστεύουν ότι «κατεχόμενα» 

μπορούν να παραλληλιστούν με το Κόσσοβο και μια αναγνώριση του Κοσσυφο-

πεδίου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις διπλωματικές διαδι-

κασίες επίλυσης του Κυπριακού αλλά και να απολεσθούν σημαντική σύμμαχοι 

σχετικά με την επίλυση του37. 

                                                            
34 Έχουμε εδώ 2.300.000 Βάσκους που κατοικούν στη Βασκωνία από τον 2ο π Χ αι. και 7.365.000 

Καταλανούς που κατοικούν στην Καταλωνία. Και οι δύο μειονότητες έχουν τη δική τους γλώσσα. Σε 

αντίθεση με τους Βάσκους οι Καταλανοί δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση. 

35
 Η Ρουμανία δεν θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου, αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία 

το Βελιγράδι και η Πρίστινα, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Τράιαν Μπασέσκου.«Είμαστε μία 

χώρα που δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και βασίζεται στην ίδια 

λογική με την περίπτωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο κ. Μπασέσκου.«Η Ρου-

μανία δεν θα αναγνωρίσει το Κόσοβο, εκτός αν το Βελιγράδι και η Πρίστινα καταλήξουν σε συμφω-

νία. Δεν έχουμε λόγο να εφαρμόζουμε την πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών στη βαλ-

κανική διένεξη και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο κ. Μπασέσκου, μιλώντας 

στην Ετήσια Συνάντηση των Ρουμάνων πρέσβεων, στο Βουκουρέστι. Το ρουμανικό κράτος απο-

δέχεται τέσσερις μειονότητες: ουγγρική, γερμανική, αυτή των Ρομά, ουκρανική. Αναγνωρίζει ότι  

στη χώρα ζουν λίγοι Αρμένιοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Κροάτες, Πολωνοί, Ρώσοι, Σέρβοι, Σλοβένοι, 

Τάταροι και Γκαγκαούζοι (τουρκόφωνοι Μικρασιάτες χριστιανοί ορθόδοξοι ή κατ’ άλλους εκχριστια-

νισμένοι Τούρκοι). 

Πηγη: http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/09/blog-post_9550.html 
36

 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=449589 
37

 Η θέση της Αλβανίας στο Κυπριακό είναι συνεπής και ξεκάθαρη για σεβασμό στις αρχές του διε-

θνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ο Αλβανός υπουργός Ε-

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/09/blog-post_9550.html
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5. Η Σλοβακία ως πρόσφατα ανεξάρτητο κρατίδιο από την διάσπαση της Τσε-

χοσλοβακίας επιθυμεί τη διατήρηση των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή και 

επιδιώκει να διατηρήσει την ουδέτερη στάση. Επιπλέον η Σλοβακία προσπαθώ-

ντας να ενισχύσει το εμπόριο και γενικότερα την οικονομία της ως νεοσύστατο 

κρατίδιο αποσκοπεί στη δημιουργία διόδων συναλλαγών με κάθε γειτονική αλλά 

και ευρωπαϊκή χώρα. 

 Η Ρωσία και η Κίνα θεωρούν την απόσχιση του Κοσσόβου από τη Σερβία 

παράνομη. Η Ρωσία λόγω Τσετσενίας και Κριμαίας γιατί η ανεξαρτητοποίηση του 

Κοσσόβου παραβιάζει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, άρα κατά επέκταση θέτει 

εν αμφιβόλω την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων στην Ευρώπη, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τη ρωσική ασφάλεια. Επίσης θεωρεί πως η περίπτωση του Κοσ-

σόβου δεν είναι μοναδική, όπως διατείνονται πολλές Δυτικές κυβερνήσεις. Παρά-

δοξο είναι ότι η Μόσχα έχει εναντιωθεί στην ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου, αλ-

λά δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση για να δικαιολογή-

σει την επέμβαση της στη Νότια Οσσετία τον Αύγουστο του 2008 και τον Μάρτιο 

του 2014 στη Κριμαία . Η Κίνα λόγω της Ταιβάν. 

 

Χάρτης 2 : Χώρες που έχουν αναγνωρίσει το Κόσσοβο38 

 

 

                                                                                                                                                                                    
ξωτερικών, Ντίτμιρ Μπουσάτι, μετά από συνάντηση στη Λευκωσία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτε-

ρικών Ιωάννη Κασουλίδη. http://www.pronews.gr/portal/item/%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%. 
38

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/CountriesRecognizingKossovo. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

 Το Κόσσοβο έγινε μέλος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2009. 

Δεν έχει γίνει ακόμα μέλος του ΟΗΕ καθώς για την ένταξη του απαιτείται πρόταση 

του συμβουλίου ασφαλείας προς την γενική συνέλευση και εκεί συναντάται η άρ-

νηση της Ρωσίας και της Κίνας. 13-1-12 υπογράφηκε συμφωνία κοινής διπλωματι-

κής και προξενικής εκπροσώπησης με την Αλβανία. Σε χώρα όπου δεν υπάρχει 

προξενείο του Κοσσυφοπεδίου, τη διπλωματική εκπροσώπηση θα καλύπτει η Αλ-

βανία. Από τα τρία χαρακτηριστικά του κράτους, Έδαφος, Λαός και Εξουσία δεν 

διαθέτει το τρίτο , καθώς η εξουσία που έχει είναι δοτή και δεν ασκεί πλήρη έλεγχο 

και κυριαρχία στο έδαφος του. Εξαιτίας των παραπάνω παραμένει ημικράτος.  

 Στο Κόσσοβο υπάρχει ακόμα εθνικιστική ένταση. Εκτεταμένα επεισόδια εις 

βάρος των Σέρβων σημειώθηκαν το 2004. Το 2012 επεισόδια σημειωθήκαν στο 

Βόρειο Κόσσοβο από Σέρβο - Κοσσοβάρους που δεν επέτρεπαν την λειτουργία 

τελωνειακών σταθμών στα σύνορα με τη Σερβία. Επενέβησαν ευρωπαϊκές δυνά-

μεις για να ανοίξουν οι δρόμοι. Οι Σέρβοι του Κοσσόβου δεν δέχονται να ενταθούν 

στο νεοσυσταθέν κράτος, καθόσον  έχουν δημιουργήσει παράλληλους θεσμούς 

και λειτουργούν σαν να είναι επαρχία της Σερβίας συναλλασσόμενοι ακόμα με δη-

νάριο. Η διεθνής κοινότητα αντίθετα απ’ ότι έκανε με τους Αλβανούς το 1999 αρ-

νείται στους Σέρβους αυτούς το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Η.Π.Α. και Ε.Ε προτρέ-

πουν την κυβέρνηση του Κοσσόβου να ασκήσει πλήρως την κυριαρχία της σε όλη 

την επικράτεια και να καταργήσει τους παράλληλους θεσμούς, δημιουργώντας έτσι 

νέες εντάσεις.  

ΝΑΤΟ – ΕΕ ΚΑΙ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Η στάση της διεθνούς κοινότητας για το αλβανικό ζήτηµα δεν µπορεί εύκο-

λα να αποκρυσταλλωθεί. Αυτό συμβαίνει καθώς δίπλα στην κυρίαρχη τάση (Ευ-

ρώπη-ΗΠΑ) εµφανίζονται πολλοί άλλοι πόλοι που επηρεάζουν άµεσα το ζήτηµα 

αυτό. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως δεν υπήρξε ενιαία πολιτική για το αλβανι-

κό ζήτηµα και τα Βαλκάνια γενικότερα. Στην τελευταία περίπτωση αναφερόμαστε 

στις διαφορετικές στρατηγικές που υιοθέτησαν πολιτικοί αξιωματούχοι που βρί-

σκονταν σε χώρους επιρροής. Διαφορετικές ήταν οι θέσεις της ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 

Μαντλίν Ολµπράιτ - πριν και µετά τον πόλεµο. - διαφορετικές του Ρίτσαρντ 

Χολµπρουκ. Διαφορετικές υπήρξαν επίσης οι απόψεις µερικών δεξαμενών σκέ-
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ψεων (Think Tanks) των ΗΠΑ και ορισμένων ερευνητών που επηρεάζουν την 

αµερικανική εξωτερική πολιτική. Η προβληματική εντοπίζεται στο γεγονός πως 

από την µία πλευρά δείχνουν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τις αυτονομιστικές 

τάσεις των Αλβανών του Κοσσόβου, ενώ από την άλλη πλευρά επιδιώκουν να 

κρατήσουν παγωµένες τις αντίστοιχες αυτονομιστικές τάσεις του πολυπληθούς 

αλβανικού στοιχείου που κατοικεί στις δυτικές επαρχίες της ΠΓΔΜ39.  

 Από την άλλη, η δράση της KFOR µέχρι τις εκλογές στην Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Δεκέµβριος 2000) θα λέγαµε πως αν όχι υπο-

στήριζε, τουλάχιστον έδειχνε ανοχή στη δράση των Αλβανών προχωρώντας αρκε-

τές φορές σε χωρισµό των πληθυσμών επισύροντας έτσι σχόλια περί διχοτομή-

σεως της περιοχής. Αυτό όµως άλλαξε και σε αυτό συνέβαλε η αποστρατικοποίη-

ση της ουδέτερης ζώνης του Κοσόβου (buffer zone) δηµιουργώντας όµως νέα 

προβλήµατα. Ο Δανός διοικητής των Ηνωµένων Εθνών στο Κόσσοβο, Χανς Χάε-

κεπαρ, µε την εξαγγελία γενικών εκλογών στην επαρχία, ικανοποιούσε τους Αλβα-

νοκοσοβάρους από την µία πλευρά - καθώς η αντιμετώπιση των ζητημάτων α-

σφάλειας και βίας ήταν θέµατα που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη και απο 

την άλλη πλευρά τους Σέρβους καθώς τίθετο το ζήτηµα της επιστροφής των Σέρ-

βων προσφύγων40. 

 Η κατάσταση ήταν βεβαρυµένη απο τις δραστικές αλλαγές στο Κόσσοβο 

όπου η πλειονότητα των Αλβανών έβλεπε µε καχυποψία τις τρείς νέες ηγεσίες στο 

Βελιγράδι, την Ουάσινγκτον και την Πρίστινα. Αυτή την καχυποψία υπέθαλπε και η 

                                                            
39 Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και στο Μαυροβούνιο. Από την µία πλευρά υποστήριζαν τα πολιτι-

κά στοιχεία που ευνοούσαν την ανεξαρτησία από την ΟΔΓ του Μιλόσεβιτς, ενώ από την άλλη 

πλευρά µε την πτώση του τελευταίου επιθυµούν τη διατήρηση της τελευταίας. Η Κοντολίσα Ράις - 

Σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Μπούς – είχε αναφέρει κατά την προεκλογική περί-

οδο (Φθινόπωρο 2000) πως πρέπει να αφήσουνε την ΕΕ να ελέγχει τα Βαλκάνια διότι δεν είναι 

δουλειά δική τους να έχουνε στείλει σε µέρη µακρινά και επικίνδυνα τα παιδιά τους. Ο ΥΠΕΞ των 

ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ από την πλευρά του δήλωνε πως θα σκεφτόταν εκ νέου την τοποθέτηση των 

αμερικανικών στρατευμάτων και όπως φάνηκε η οποιαδήποτε απόσυρση θα ήταν σταδιακή (βλ. 

παρακάτω). Η δήλωση αυτή ανησύχησε τους Ευρωπαίους που γνώριζαν πως δεν είχαν ακόµη τα 

µέσα για την αποκλιµάκωση ενός νέου πολέµου, ιδιαίτερα µετά τις συνεχείς αναταράξεις στην νότια 

Σερβία όπου δρούσε ο UCPMB. Οι πληροφορίες που περιέχονταν στις αρµόδιες αρχές ήθελαν τη 

διακίνηση όπλων µέσω Σκοπίων προς τους Αλβανούς Αντάρτες του UCPMB στη Ν.Σερβία παρόλο 

που η σύλληψη του αρχηγού τους απο την KFOR διασκέδασε αυτούς τους φόβους. 
40

 Παράλληλα όµως διευκρίνιζε πως προτού διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθα-

ριστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου που θα προκύψει από αυτή την διαδικασία. Επιπλέον πρόβληµα 

δημιουργούσε η πίεση που ασκούσαν τα αλβανικά κόµµατα του Κοσσόβου για διεξαγωγή γενικών 

εκλογών εντός του 2001. Ο δημοκρατικός σύνδεσµος που κέρδισε στις τοπικές εκλογές υποστήριζε 

πως το Κόσσοβο χρειαζόταν άµεσα κοινοβούλιο, πρόεδρο και κυβέρνηση και θεωρούσαν αναγκαία 

τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός του πρώτου εξαµήνου του 2001. 
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βούληση του Χάνς Χάεκεπαρ ο οποίος έθετε τόσες προϋποθέσεις για να γίνουν 

βουλευτικές εκλογές, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία σχετικού νοµικού πλαι-

σίου, ώστε θεωρούνταν βέβαιη η αναβολή τους. Διάχυτη ήταν επίσης η αντίληψη 

πως ο Χάεκεπαρ θα εφάρµοζε ένα νέο τρόπο διοίκησης που αναγκαστικά θα οδη-

γούσε στην αλλαγή της πολιτικής που ακολουθούσε η διεθνής κοινότητα στο Κόσ-

σοβο. Ο τελευταίος διατηρούσε καλούς δεσµούς µε το πολιτικό κατεστημένο στην 

Ουάσινγκτον γεγονός που θα εξυπηρετούσε τις διαπραγματεύσεις µε την κυβέρ-

νηση Μπούς για την παραµονή ή όχι της ειρηνευτικής δύναµης στο Κόσσοβο. 

 Οι Αλβανοί όµως υπήρξαν εκτεθειµένοι καθώς η διεθνής κοινότητα δεν πίε-

ζε, ιδιαίτερα τον νέο Πρόεδρο της ΟΔ Γ/Β. Κοστούνιτσα δείχνοντας να ξεχνά τις 

υποσχέσεις που τους έδινε µία ολόκληρη δεκαετία αφού η αποδοχή από µέρους 

των Τιράνων να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων 

µε το Βελιγράδι, έναντι πενιχρών ανταλλαγμάτων θύµιζε την περίοδο Νάνο και η 

απόφαση του Μπούς να μειώσει τον αριθµό των αμερικανών στρατιωτών στα 

Βαλκάνια αποτελούσε πλήγµα καθώς τον περισσότερο καιρό είχαν την υποστήρι-

ξή τους και είχαν ενοχληθεί από τις συνομιλίες που διεξήγαν η ΠΓΔΜ µε την ΟΔΓ 

για τη διευθέτηση της γραµµής µεταξύ των συνόρων, θεωρώντας ότι οι συνομιλίες 

αυτές έπρεπε να γίνουν απευθείας µε το Κόσσοβο. 

 Επιφυλακτική στάση τηρούσε και η ΕΕ η οποία µέσω του Συμβουλίου των 

Υπουργών δήλωνε την αντίθεσή της όσον αφορά τις προθέσεις του Μαυροβουνίου 

για ανεξαρτησία φοβούμενη όξυνση της κρίσεως σε όλη τη Βαλκανική. Οι ανησυχί-

ες αυτές εκφράστηκαν και µέσω της Ευρωπαϊκής Βουλής η οποία καλούσε τους 

Αλβανούς αντάρτες να ανταποκριθούν θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο των Σέρβων 

εκδηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο την προσήλωσή τους στην νομιμοποιημένη ε-

ξουσία της ΟΔΓ. Η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας των αντάρτικων επιθέ-

σεων Αλβανών στο νότιο τµήµα της ΟΔΓ και το αίτηµα παύσης των εχθροπρα-

ξιών. Η Κροατία εµφανίζεται να θέλει να παίξει κάποιο ρόλο καθώς σε περίπτωση 

γενίκευσης µιας κρίσεως µπορεί να επωφεληθεί από ενδεχόμενο διαχωρισµό εδα-

φών. Ο Μέσιτς ανέφερε πως το Κόσσοβο πρέπει να αποκτήσει όσο το συντομότε-

ρο τη δική του κυβέρνηση και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση για το µέλλον του 

προσθέτοντας ότι δε φοβάται τη δηµιουργία της Μεγάλης Αλβανίας41. 

                                                            
41

 Ας µή λησµονούµε τα δηµοσιεύµατα του �92 που θέλαν τον Τούτζµαν και το Μιλόσεβιτς να έ-

χουν χωρίσει στη µέση τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη κάτι αντίστοιχο µε τις σφαίρες επιρροής που είχαν 
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 Δεν πρέπει να υποτιμηθεί επίσης η στάση της Βουλγαρίας η οποία τάχθηκε 

υπέρ της πλήρους απόδοσης των δικαιωµάτων στους Αλβανούς υπολογίζοντας 

σε μακροπρόθεσμα οφέλη της από πιθανή αλλαγή συνόρων και της υπηρεσίας 

πληροφοριών της ΠΓΔΜ, όπου διαπίστωσε ότι οργανώνονταν τρομοκρατικές 

οµάδες σκοπός των οποίων ήταν η δημιουργία µιας ένωσης αλβανικών κρατών 

µέχρι το 2002. Στόχος των εθνικιστικών στοιχείων ήταν η ένωση τµηµάτων του 

Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, του Κοσσόβου και της ΠΓΔΜ42. Η νίκη εξάλλου µε 

διαφορά 1,3% δεν επέτρεπε στον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου Τζουγκάνοβιτς να 

διενεργήσει άµεσα δημοψήφισμα σχετικά για την απόσχιση ή όχι ( δεν αποκλείεται 

να το πράξει όµως καθώς ενισχύθηκε σηµαντικά τον Νοέμβριο του 2002 όπου έγι-

νε πρωθυπουργός)43. Αν το νέο κοινοβούλιο ψήφιζε ανεξαρτησία αυτή θα θεω-

ρούνταν άκυρη από τη διεθνή κοινότητα. Για αυτό το λόγο η ΕΕ44 ήταν αντίθετη 

στην απόσχιση του Μαυροβουνίου απο την ΟΔΓ. 

                                                                                                                                                                                    
συµφωνήσει µετά το Β� ΠΠ οι Στάλιν και Τσώρτσιλ (µε κάθε επιφύλαξη αυτών των σεναρίων). Ο 

Ζόραν Τζίντζιτς δήλωνε πως η χώρα του ήταν έτοιµη να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις 

µε την Αλβανία κίνηση που ευνοούσε την επίλυση του προβλήματος του Κοσσόβου 

(Εφ.Καθηµερινή, «Λήψη µέτρων κατα Αλβανών εξτρεµιστών», 29/12/00). Ο Κοστούνιτσα διατήρη-

σε μετριοπαθής στάση και απέφυγε να απαντήσει στις προκλήσεις που δέχονταν οι σερβικές 

δυνάµεις στο Πρέσεβο υπογραμμίζοντας ότι ήταν έτοιµος για συνομιλίες µε τους εκπροσώπους 

των Αλβανών του Κοσσόβου. Ο αλβανικός εθνικισµός φαινόταν πως δεν είχε παραιτηθεί από το 

όραµα της «Μεγάλης Αλβανίας» έστω και αν τα Τίρανα απέφευγαν να το υποστηρίξουν επίσηµα. 

Δηλώσεις του Προέδρου της Αλβανίας Μεϊντάνι πως το Μαυροβούνιο και το Κόσσοβο έπρεπε να 

γίνουν κράτη διεθνώς αναγνωρισμένα µέσω πρόωρων εκλογών αποτελούσε πράξη που θα οδη-

γούσε σε αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. 
42

 Η συγκυρία ήταν η καλύτερη, η Ουάσινγκτον µε νέο πρόεδρο (Δεκέµβριος 2000) δεν είχε 

αποκρυσταλλωµένη άποψη για την περιοχή ακόµα, οι Ευρωπαίοι µετά την Συνθήκη της Νίκαιας 

(Δεκέμβριος 2000) και ενόψει του ενιαίου νοµίσµατος στις αρχές του 2002 είχαν αυτοεξοριστεί από 

την πραγματικότητα ενώ η κρίση που είχε ξεσπάσει ανάµεσα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ σχετικά µε την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δύναµης ταχείας επέµβασης στην ΠΓΔΜ, φανέρωνε το μέγεθος του 

προβλήματος. Στην περίπτωση του Μαυροβουνίου υπήρχαν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης 

πριν τις εκλογές της άνοιξης του 2002 
43

 Για την περίπτωση του Κοσσόβου το Βελιγράδι ζήτησε και πήρε εγγυήσεις απο την ΕΕ πως µετά 

τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 2001 η περιοχή δε θα µπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί ενώ και η 

προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ ανέφερε πως θα παρέµενε µέρος της ΟΔΓ σύµφωνα µε την απόφα-

ση 1244 των ΗΕ. 
44

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε µία προσπάθεια προσέγγισης αλλά και δηµιουργίας των προϋποθέ-

σεων συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες των Δ. Βαλκανίων, υιοθέτησε νέα στρατηγικά πλαίσια για 

την οικονοµική βοήθεια, ξεκινώντας µε την Αλβανία και την Κροατία. Τα λεγόµενα CARDS (Κοινοτι-

κή Βοήθεια για Ανασυγκρότηση, Εκδημοκρατισμό και Σταθεροποίηση) υποστηρίζουν την συμμετο-

χή της Αλβανίας, Κροατίας, ΠΓΔΜ, Σερβίας-Μαυροβουνίου και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για το 

Σύµφωνο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. H Επιτροπή θα εγκαινίαζε τη διαδικασία Ζάγκρεµπ για 

τις χώρες που δεν είναι µέλη της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης και θα εκδίδει ετήσιες 

εκθέσεις για τα υπόλοιπα Δ.Βαλκάνια - όπως µε τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ - τα λεγόµενα 

SAP (Stabilization and Association Process). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΣΣΥ-

ΦΟΠΕΔΙΟΥ- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η στρατηγική αξία του υψιπέδου Κοσσυφοπεδίου, σε συνδυασμό με το συ-

σχετισμό ισχύος και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, προσ-

διορίζει και την γεωπολιτική σημασία του. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι γε-

ωγραφικοί παράγοντες είχαν πάντα τη πρώτη θέση στους πολιτικούς υπολογι-

σμούς, όχι μόνο των ισχυρότερων κρατών, που επιδιώκουν να παίζουν πρωταγω-

νιστικό και κύριο ρόλο στη διεθνή πολιτική (ΗΠΑ-Ρωσία-ΝΑΤΟ), αλλά και στην ε-

θνική πολιτική μικρότερων κρατών, για τα οποία τα κατάλληλα γεωγραφικά σύνο-

ρα αποτελούν εγγύηση για την εθνική τους ασφάλεια (Σερβία-Αλβανία-ΠΓΔΜ). 

 

Χάρτης 3 : Εθνολογική διαμερισμάτωση Κοσσυφοπεδίου 

 Η Ελληνική (Βαλκανική) χερσόνησος αποτελεί γενικώς ένα μεγίστης σημα-

σίας στρατηγικό χώρο για τη Δύση, στην προσπάθεια περίσφιγξης της Ευρασίας. 

Είναι η βάση του νότιου στρατηγικού άξονα, που οδηγεί ευθέως στους ζωτικούς 

χώρους της Ουκρανίας και Νότιας Ρωσίας και απαγορεύει τον θαλάσσιο άξονα 

Εύξεινος Πόντος – Αιγαίο – Μεσόγειος. Επίσης μέσω αυτής διέρχεται ο στρατηγι-

κός άξονας Κ. Ευρώπη – Υψίπεδο Σόφιας – Κωνσταντινούπολη – Μ. Ανατολή. 
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Τέλος επηρεάζει πλευρικά οποιαδήποτε ενέργεια στην Κεντρική Ευρώπη εξ Ανα-

τολών προς Δυσμάς και αντιστρόφως45.  

ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ 

Οικονομία 

 Η οικονομία του Κοσσόβου χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ένταξης 

στην παγκόσμια οικονομία παρότι μετά το τέλος του πολέμου το 1999 και έκτοτε, η 

περιοχή είχε ραγδαία ανάπτυξη. Από το 2004 μέχρι το 2011 ο ετήσιος ρυθμός της 

οικονομικής ανάπτυξης ήταν κατά μέσο όρο της τάξης του 5,4%. Το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του Κοσσόβου σημείωσε πραγματική αύξηση της κλίμακας 

του 5% το 2011 (4% το 2010). Από την μονομερή Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τον 

Φεβρουαρίου του 2008 η πορεία αυτή διατηρείται παρά την διεθνή οικονομική κρί-

ση. 

  Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Παλαιότε-

ρα το Κοσσυφοπέδιο θεωρείται ο σιτοβολώνας της Σερβίας. Αρκετά ανεπτυγμένη 

είναι η οικογενειακή βιοτεχνία (χαλιά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ.), όπως επίσης η 

βυρσοδεψία, η χημική βιομηχανία, η τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία ειδών 

διατροφής «( ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΠΡΙΣΤΙΝΑ,Η ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑ-

ΔΑ,2-9)46 .H στρατηγική πρόκληση του Κοσσόβου το 2011 και το 2012 ήταν να 

ανακτήσει την οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ. Οι αρχές δέχτηκαν την εφαρμογή 

μέχρι το τέλος του 2011 μιας άτυπης παρακολούθησης των δημόσιων οικονομι-

κών από το Ταμείο, με αποτέλεσμα να καταστεί βιώσιμη η εκτέλεση του προϋπο-

λογισμού το 2012, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμού του 2013 σύμφωνα με τους 

στόχους που έχουν τεθεί, με αποτέλεσμα την αναχρηματοδότηση του Κοσσόβου 

από το ΔΝΤ. Η έκταση του Κοσσόβου είναι 10887 τ.χ ο πληθυσμός του ανέρχεται 

                                                            
45 Ο θαλάσσιος χώρος εξασφαλίζεται διά της Τουρκίας και Ελλάδος, ενώ ο χερσαίος ελέγχεται α-

πολύτως από δύο σημαντικές περιοχές – υψίπεδα κλειδιά, το υψίπεδο Σόφιας – Σαμακόβου και το 

υψίπεδο Κ/Φ. (Χάρτης 1 του Παραρτήματος «Β»). Ο κατέχων τα δύο αυτά υψίπεδα ελέγχει και ε-

πηρεάζει οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια στη Βαλκανική.  Συνεπώς είναι εξόχως σημαντική η 

στρατηγική αξία του Κ/Φ για όποιον το κατέχει, αλλά επί πλέον και για το πλούσιο υπέδαφός του, 

όπου υφίστανται ορυχεία αξιόλογων μεταλλευμάτων. 
46

 http://www.ebeth.gr/pages/details/i-oikonomia-tou-kosobou--oikonomikes--emporikes-sxeseis-
me-tin-ellada,19105 
 

http://www.ebeth.gr/pages/details/i-oikonomia-tou-kosobou--oikonomikes--emporikes-sxeseis-me-tin-ellada,19105
http://www.ebeth.gr/pages/details/i-oikonomia-tou-kosobou--oikonomikes--emporikes-sxeseis-me-tin-ellada,19105
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σε 1,74 εκ. κατοίκους ενώ το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα ανέρχεται σε 2674 Ευ-

ρώ47. 

  

Διάγραμμα 1 : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Κοσσυφοπέδιου (GROSS 

DOMESTIC PRODUCT )48 

 Ωστόσο, η ανάπτυξη στο Κόσσοβο έγινε στο κόστος των σημαντικών διαρ-

θρωτικών ανισορροπιών. Το Κόσσοβο είναι μια καθαρά εισαγωγική οικονομία, η 

δε ανάπτυξη του ΑΕΠ στηρίχθηκε στην εγχώρια ζήτηση που τροφοδοτήθηκε από 

την ιδιωτική κατανάλωση (κυρίως τα εμβάσματα της διασποράς) και την αύξηση 

των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων ( οι πρωτογενείς δαπάνες αντιπρο-

σώπευαν σχεδόν το 12% του ΑΕΠ το 2010). Σύμφωνα με μελέτη του UNDP το 

50% των εμβασμάτων χρησιμοποιήθηκαν για αγορές καταναλωτικών προϊόντων, 

συσκευών και υπηρεσιών και η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε στο 90% του ΑΕΠ. 

 Σημαντικές είναι οι ανισορροπίες που παρατηρούνται στην απασχόληση 

(45%, ενώ εκτιμάται ότι το ποσοστό ανεργίας στους νέους ανέρχεται στο70%) στο 

εμπορικό ισοζύγιο και στον πληθωρισμό. Η οικονομία του Κόσσοβου χαρακτηρίζε-

                                                            
47 Αυτό οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης που άρχισε να υλοποιείται μετά το τέλος 

των συγκρούσεων το 1999 ( η αναπτυξιακή βοήθεια ανήλθε στο 8,6% το 2010 ), αλλά και στην ι-

σχυρή εγχώρια ζήτηση που προκαλείται από τα εμβάσματα των κοσοβάρων της διασποράς (το 

2010 εκτιμάται ότι ανήλθαν στο 12% του ΑΕΠ) που ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες, κυρίως 

Βόρειο Αμερική και Ευρώπη. Ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ παρέχει χρηματοδό-

τηση ύψους 11,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

(Κροατία, Τουρκία, ΠΓΔΜ) και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την 

ΠΓΔΜ, τη Σερβία, το Κόσοβο και Μαυροβούνιο). 
48

 http://www.tradingeconomics.com/kosovo/gdp-per-capita-ppp. 
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ται από υψηλό ποσοστό ανεργίας 45,1% (45,4% το 2009) οι δε ρυθμοί της οικονο-

μικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, αδυνατούν να απορροφήσουν το εργα-

τικό δυναμικό της χώρας, το οποία χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αύξηση. Η νε-

ανική δομή του πληθυσμού επιτείνει το πρόβλημα της ανεργίας Ο τομέας των υ-

πηρεσιών απασχολεί το 65% του εργατικού δυναμικού (22% στο δευτερογενή το-

μέα και 13% για τον πρωτογενή τομέα)49. 

 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από το 2007 μέχρι και το 2011 ανέρχονται σε 

περίπου 1852 εκ. ευρώ. Για το 2011 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 395 εκ. Ευρώ. Οι σημα-

ντικότεροι ξένοι επενδυτές για όλο το προαναφερόμενο διάστημα είναι η Γερμανία 

(292 εκ. Ε), το Ην. Βασίλειο (241 εκ. Ε), η Σλοβενία (195 εκ. Ε), η Αυστρία (133 

εκ.Ε), η Ολλανδία με 109 εκ. Ε, η Αλβανία (70 εκ. Ε), η Τουρκία (64 εκ. Ε) και οι 

ΗΠΑ (52εκ. Ε). Η Ελλάδα ακολουθεί με 8 εκ. Ε. Το 9μηνο του 2012 οι ΑΞΕ από 

την Τουρκία εμφανίζουν ένα ιδιαίτερο δυναμισμό με ύψος καταγεγραμμένου κεφα-

λαίου 41,3 εκ. Ε. Το Κόσσοβο έχει εισαγάγει το Ευρώ σαν το επίσημο νόμισμα του 

συνεπώς η Κεντρική Τράπεζα ασκεί μόνο εποπτικό ρόλο επί του τραπεζικού συ-

στήματος ως εκ τούτου το μόνο εργαλείο διαχείρισης της μακροοικονομικής στα-

θερότητας, είναι η δημοσιονομική πολιτική50. Η επιλογή εισαγωγής του Ευρώ στη-

ρίχθηκε σε μια τεχνική συμφωνία με την ΕΚΤ. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

που επετεύχθη καταυτόν τον τρόπο σήμερα υποστηρίζεται από ένα ισχυρό τραπε-

ζικό τομέα που αποτελείται από 8 εμπορικές τράπεζες εκ των οποίων οι 6 είναι 

ξένες: 

 Η ProCreditBank (Γερμανία με 33,1% επί του συνολικού ενεργητικού), η 

ReiffesenBank (Αυστρία, 28,7%), η NLB (Σλοβενία, 15,3%), η TEB (Γαλλία, 9%), η 

EconomicBank (Κόσσοβο, 5,4%), η BTK (Τουρκία, 4,9%), η BpB (Κόσσοβο, 

4,4%), η CommercialBank (Σερβία, 0,2%). Έτσι την δεκαετία του 2000 το χρημα-

τοπιστωτικό σύστημα του Κοσσόβου έχει αυξηθεί σημαντικά όπως επιβεβαιώνεται 

                                                            
49 Οι πληθωριστικές πιέσεις του 2011 συνέχισαν να είναι παρόντες στην εγχώρια οικονομία. Με 

βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), ο πληθωρισμός στο Κόσσοβο καταγράφεται κατά μέσο 

όρο στο 7,3% για το 2011, ο οποίος ήταν ένας από τους υψηλότερους στην περιοχή. Συγκρίνοντας 

τον Δεκέμβριο του 2011 με το Δεκέμβριο του 2010, ο μέσος όρος του πληθωρισμού κυμαινόταν 

στο 3,5%. Οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν ισχυρές και οφείλονται στις τιμές των εισαγομένων προ-

ϊόντων και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και τα προϊόντα πετρελαίου. Η μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγω-

γές οδηγεί σε ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα (42% ΑΕΠ το 2011) και παρά την μικρή αύξηση των 

εξαγωγών που παρατηρήθηκε την τριετία 2007-2010, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ-

ναλλαγών ανήλθε στο -17,4% του ΑΕΠ για το 2010 και σε 25% το 2011, ενώ ο πληθωρισμός το 

ανήλθε στο 6,6%. 
50

http://www.iefimerida.gr/apenews/101724/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE 
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από το διπλασιασμό του ενεργητικού του, ως ποσοστού του ΑΕΠ (από 33% - σε 

73%). Το τραπεζικό σύστημα αποτελείται από τις εμπορικές τράπεζες που ανή-

κουν κατά πλειοψηφία στο ξένο κεφάλαιο (90% του ενεργητικού το 2010), των ο-

ποίων η κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι οι καταθέσεις (κυρίως τα εμβάσματα 

του εξωτερικού)51. 

 Το εξωτερικό εμπόριο του Κοσσόβου είναι προσανατολισμένο κυρίως προς 

τις γειτονικές χώρες ενώ καλύπτει από τις εισαγωγές το σύνολο των καταναλωτι-

κών αναγκών του καθώς και εξοπλισμών για οποιαδήποτε επαγγελματική δρα-

στηριότητα52. Οι εξαγωγές του εξαρτώνται από τις εξελίξεις των διεθνών τιμών α-

φού το 60% αυτών είναι σίδηρος και χάλυβας. Το 44,5% των εξαγωγών του Κοσ-

σόβου κατευθύνεται προς την ΕΕ ενώ από αυτήν προέρχεται το 38,3% των εισα-

γωγών του ενώ το προτιμησιακό καθεστώς που του είχε παραχωρηθεί από την ΕΕ 

για την περίοδο 2000-2010 ανανεώθηκε και για το 2011.Τα κυριότερα προϊόντα 

που εισάγονται είναι: Εξοπλισμοί, ζωοτροφές, λάδια, λιπαντικά, γράσα, χημικά 

προϊόντα, καπνός, τρόφιμα, ποτά, πρώτες ύλες, καύσιμα. Οι κύριοι πελάτες του 

Κοσσόβου είναι Ιταλία, ΠΓΔΜ, Αλβανία ενώ οι κύριοι προμηθευτές είναι Ιταλία, 

Γερμανία, Σερβία. 

 Το 2010 ο όγκος των εισαγωγών του Κοσσόβου έφθασε 2,1 δισ. ευρώ ένα-

ντι εξαγωγών 303 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ . Από το 2008 και 

μετά παρουσιάζεται μια συνεχής διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου με αποτέλε-

σμα το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε σχεδόν 50% του ΑΕΠ. Όμως οι σημα-

ντικές εισροές των εμβασμάτων από το εξωτερικό είχαν σαν αποτέλεσμα το έλ-

λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2010 να ανέλθει στο 17,4% του 

ΑΕΠ και το 2011 στο 25% του ΑΕΠ. Μικρή αύξηση των εξαγωγών καταγράφεται 

μετά το 2008: έτσι το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 24,2% εξαγωγών έναντι 

του 2009. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατηγορία των μεταποιη-

μένων αγαθών (56%) και των πρώτων υλών - πλην καυσίμων (25%). Στα στοιχεία 

                                                            
51 Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν (4,3% το 2009 σε 5,2% του συ-

νολικού ενεργητικού στα τέλη του 2010) αλλά η συνολική κατάσταση δεν εμπνέει καμία ανησυχία 

δεδομένου ότι οι σχετικοί δείκτες βρίσκονται πολύ ψηλά σε σχέση με τα όρια ασφαλείας που απαι-

τεί η ΕΕ. Από τα τέλη του 2011, οι αρχές του Κοσόβου (σε συμφωνία με το ΔΝΤ) προχώρησαν 

στην δημιουργία ενός μηχανισμού εγγύησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρόκειται για την 

ύπαρξη ενός τρεχούμενου λογαριασμού που πιστώνεται με μετρητά. Συνεπώς ο μόνος κίνδυνος 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος προέρχεται από το βάθος και την διάρκεια της ευρωπαϊκής 

κρίσης αφού από αυτήν εξαρτάται το ύψος των εμβασμάτων των κοσσοβάρων της διασποράς. 
52

 http://www.tradingeconomics.com/kosovo/gdp-per-capita-ppp. 
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του 2011 παρατηρείται εκ νέου διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγί-

ου που οφείλεται τόσο από την επιβράδυνση των εξαγωγών όσο και αύξηση των 

εισαγωγών. 

 Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Κόσσοβο ανήλθαν το 2011 σε 103.170 χιλ. 

Ευρώ (σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Κοσσόβου), σημειώνοντας 

αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2010. Οι ελληνικές εισαγωγές αποτελούν 

σχεδόν το 4,5% του συνόλου των εισαγωγών του Κοσσόβου. Εξάγονται προς το 

Κόσσοβο εξοπλισμοί, δομικά υλικά ζωοτροφές, λάδια, λιπαντικά, γράσα, χημικά 

προϊόντα, καπνός, τρόφιμα, ποτά, πρώτες ύλες, καύσιμα κ.α Οι ελληνικές εισαγω-

γές από το Κόσσοβο το 2011 ανήλθαν σε 194 χιλ Ευρώ και σημείωσαν πτώση της 

τάξης του 13% σε σχέση με το 2010 δημιουργώντας ένα εμπορικό πλεόνασμα πά-

νω από 103 δις Ευρώ53. 

Πληθυσμός 

 Το Κόσσοβο έχει πληθυσμό 1.733.872 κατοίκους, ανακοίνωσε στην Πρίστι-

να η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της απο-

γραφής πληθυσμού που διεξήχθη τον Απρίλιο. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανα-

κοινωθούν τον ερχόμενο χρόνο. Στα στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δήμοι 

στο βόρειο τμήμα του Κοσσόβου, όπου πλειοψηφεί ο σερβικός πληθυσμός, ο ο-

ποίος δεν συμμετείχε στην απογραφή, επειδή ζητούσε να οργανωθεί από τη Σερ-

βία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής, στην πρωτεύουσα του Κοσ-

σόβου, Πρίστινα ζουν 198.214 κάτοικοι. 

                                                            
53 Στο Κόσσοβο είναι εγγεγραμμένες 149 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων (αμιγώς ή μικτές) εκ 

των οποίων οι 76 φαίνεται να είναι ενεργές και οι 27 εξ αυτών ασχολούνται με το εμπόριο, οι 18 με 

παραγωγικές δραστηριότητες και οι 10 με τις κατασκευές. Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις ελληνι-

κών συμφερόντων είναι: SHARCEM-ΤΙΤΑΝ, MAMIDOIL KOSOVO- STANDARD PLIN, 

CEMKOMETAL, SPANOS KOSOVA, ALUMIL KOSOVO. 
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Διάγραμμα 2 : Μεταβολή πληθυσμού Κοσσυφοπεδίου54 

 Η προηγούμενη απογραφή πληθυσμού, στην οποία συμμετείχαν όλες οι 

εθνικές κοινότητες του Κοσσόβου, είχε διεξαχθεί το 1981 και τότε ο πληθυσμός 

ανερχόταν σε 1.584.440 κατοίκους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 1991 με βάση την 

απογραφή που είχαν οργανώσει οι σερβικές αρχές και την οποία είχε μποϊκοτάρει 

ο αλβανικός πληθυσμός, το Κόσσοβο είχε 1.956.196 κατοίκους. Η Στατιστική Υ-

πηρεσία εκτιμά ότι λόγω της συνεχούς μετακίνησης πληθυσμού σε ευρωπαϊκές 

χώρες ο πληθυσμός του Κοσσόβου δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. κατοίκους. 

 Βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής περίπου 700.000-850.000 πολί-

τες του Κοσσόβου ζουν στο εξωτερικό. Στο Κόσσοβο, ο συνολικός πληθυσμός 

(βάσει στατιστικών εκτιμήσεων για το 2013) ανέρχεται σε 1.811.372 άτομα, εκ των 

οποίων 1.191.630 βρίσκονται σε ηλικία κατάλληλη για εργασία. Εξ αυτών, ωστό-

σο, ο ενεργός εργασιακά πληθυσμός ανέρχεται σε 483.193 άτομα, με την ανεργία 

να "αγγίζει" το 30% στο σύνολο του πληθυσμού και να "εκτοξεύεται" στο 55,9% 

στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών. Το δε ποσοστό μεταξύ των γυναικών (68,4%) 

είναι υψηλότερο από ότι μεταξύ των ανδρών (50,5%). 

                                                            
54

 http://www.tradingeconomics.com/kosovo/population 
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Χάρτης 4 : Κατανομή πληθυσμού Κοσσυφοπεδίου55
  

 Κατά την στατιστική απογραφή του 1998 η πληθυσμιακή κατανομή των κα-

τοίκων του Κ/Φ είχε ως εξής: Σέρβοι 224.500, Μαυροβούνιοι 23.000, Αλβανοί 

917.000, Μουσουλμάνοι (πιθανόν Αρναούτηδες και Γκοραζανοί) 72.500, Αθίγγανοι 

97.000, Τούρκοι 21.000 και διάφοροι άλλοι 24.000, δηλαδή σύνολο πληθυσμού 

1.379.000. 

 

Χάρτης 5 : Πλειοψηφία μειονοτήτων Κοσσυφοπεδίου56 

                                                            
55 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/kosovo-long-goodbye-status-quo-

201311461428535851.html 
 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/kosovo-long-goodbye-status-quo-201311461428535851.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/kosovo-long-goodbye-status-quo-201311461428535851.html
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 Σήμερα υπολογίζεται ο πληθυσμός του Κ/Φ σε περίπου 2.000.000 εκ των 

οποίων το 90% είναι Αλβανοί (κυρίως μουσουλμάνοι και ολίγοι καθολικοί) και μόνο 

το 10% Σέρβοι και άλλες μειονότητες. Εάν λάβουμε υπόψη ότι το 1948 οι Αλβανοί 

του Κ/Φ ήταν 498.000 και οι Σέρβοι 172.000 βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των 

πρώτων μέσα σε μια 50ετία, εν αντιθέσει με τους Σέρβους που υπέστη-σαν μείω-

ση, λόγω εγκατάλειψης των πατρογονικών τους εστιών, από το φόβο των αντιποί-

νων εκ μέρους των Αλβανών . 

 Οι Κοσσοβάροι Αλβανοί θεωρούν την παρούσα κατάσταση, με την παρου-

σία του ΝΑΤΟ, ως προσωρινή και ότι τελικώς θα επικρατήσει καθεστώς πλήρους 

ανεξαρτησίας και δημιουργίας νέας κρατικής οντότητας. Προβάλλουν ως πάγια και 

αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση την απόκτηση της ανεξαρτησίας. Σ’ αυτό συμβάλλει 

η παρούσα κατάσταση της de facto εγκαθίδρυσης του διεθνούς προτεκτοράτου και 

στο κλίμα που δημιουργούν διάφορες απόψεις Αμερικανών και Ευρωπαίων, οι 

οποίοι ρητά ή έμμεσα αναφέρονται σε οριστική απόσχιση του Κ/Φ από τη Σερβία.  

 Ο ηγέτης του ΑΣΚ (UCK) Χασίμ Θάτσι, που μετέχει και στο Μεταβατικό 

Συμβούλιο του Κοσσόβου, μαζί με τους συμπατριώτες του Ιμπραήμ Ρουγκόβα και 

Ρετζέπ Τσόσια, εδήλωσε απερίφραστα: « Στόχος μας παραμένει η ανεξαρτησία 

του Κοσσόβου. Όλα έχουν τελειώσει αναφορικά με την επιστροφή σε προηγούμε-

νες καταστάσεις και την επανεγκαθίδρυση εδώ των σερβικών δυνάμεων ασφαλεί-

ας». Παρόμοιες δηλώσεις έχει κάνει και ο μετριοπαθής Ιμπρ. Ρουγκόβα καθώς και 

άλλοι Αλβανοί, οι οποίοι δεν αποκλείουν ακόμη και έναν δεύτερο γύρο συγκρού-

σεων, ούτε ακόμη και τη συνδρομή των Κοσσοβάρων Αλβανών προς τους Αλβα-

νούς της Νότιας Σερβίας ή και τη διεξαγωγή ένοπλου αγώνα για την επίλυση εκ-

κρεμών διεκδικήσεων των Αλβανών της ΠΓΔΜ. Εξάλλου είναι τουλάχιστον αφέλεια  

να πιστεύεται ότι συντελέστηκε πλήρως ο αφοπλισμός του ΑΣΚ από τη KFOR 

Γεωγραφία - Κλίμα 

 Το Κοσσυφοπέδιο διασχίζουν ακτινοειδώς 4 παραπόταμοι του Μοράβα, οι 

Ιμπάρ, Τοπλίτσας, Γιαμπλανίτσας και Μπινάσκα , ο Λέπενατς (παραπόταμος του 

Αξιού), ο Λαμπ και ο Σίντνιτσα (παραπόταμος, του Ιμπάρ) και ο Λευκός Δρίνος, 

δια των οποίων μεταφέρονται τα ύδατα του Κ/Φ στις κοιλάδες Μοράβα, Αξιού και 

Δρίνου. Το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, που όμως είναι πολύ υγρό, λόγω 

                                                                                                                                                                                    
56

 ttp://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/kosovo-long-goodby 
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της πληθώρας των ποταμών και παραποτάμων. Σημαντική είναι η σιδηροδρομική 

αρτηρία Σκόπια - Πρίστινα-Νύσσα, που αποτελεί κλάδο της κύριας αρτηρίας 

Θεσ/νίκη - Σκόπια - Κουμάνοβο - Νύσσα- Βελιγράδι . Στο Κοσσυφοπέδιο Πόλιε 

διακλαδίζεται η γραμμή είτε προς Μητροβίτσα - Κράλιεβο - Βελιγράδι είτε προς 

Πετς και Πρίζρεν .  

 

Χάρτης 6 : Ποταμοί που διασχίζουν το Κοσσυφοπέδιο 

 Από τις οδικές αρτηρίες ενδιαφέρουσες είναι οι συνδέουσες το Κοσσυφο-

πέδιο με τους γειτονικούς εδαφικούς χώρους, όπως από Πρίστινα προς Ουρόσε-

βατς - Σκόπια - Θεσσαλονίκη, προς Νύσσα - Βελιγράδι ή Σόφια προς Μητροβίτσα 

- Κράλιεβο - Βελιγράδι, προς Πετς - Μαυροβούνιο - Αδριατική και τέλος προς 

Πρίζρεν - Σκόδρα ή Δυρράχιο - Αδριατική. Κυριότερες πόλεις, εκτός από την Πρί-

στινα (με σχεδόν 100.000 κατοίκους), είναι το Πετς, το Πρίζρεν, η Μητροβίτσα κ.ά. 

Ενέργεια 

 Το υπέδαφος του Κοσσυφοπεδίου είναι πλούσιο σε αξιόλογα ορυκτά, τα 

οποία προσδίδουν ιδιαίτερη στρατηγική αξία στην περιοχή. Τα σπουδαιότερα είναι 

ο χρυσός και ο χαλκός στην περιοχή του Πετς, ο ψευδάργυρος, μόλυβδος και άρ-

γυρος στην περιοχή Μιτροβίτσας, το κοβάλτιο και ο αμίαντος στη κοιλάδα του Ι-

μπάρ, καθώς και χρωμίτης, μαγνήσιο στην περιοχή Πρίστινας (κοιλάδας του Λέ-

πενατς) και χρώμιο στο Σβέτι Ιλία. Ο ψευδάργυρος αντιπροσωπεύει τα 2/3 της συ-

νολικής παραγωγής της Γιουγκοσλαβίας και ο μόλυβδος τα 4/5 της. Επιπρόσθετα, 

τελευταίες έρευνες εντόπισαν στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου πλέον των άλλων 

κρίσιμων μεταλλευμάτων που βρίσκονται στο υπέδαφος του, τα πλουσιότερα κοι-

τάσματα λιγνίτη στην Ευρώπη. Στη Διεθνή Διάσκεψη Επενδυτών που έγινε στην 

FYROM 
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Πρίστινα, τον Οκτώβριο του 2006, ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ, Γιοακίμ 

Ρούκερ, ανέφερε ότι «το 45% των κοιτασμάτων λιγνίτη όλης της Ευρώπης βρίσκε-

ται στο Κοσσυφοπέδιο» και οι Αμερικανοί έσπευσαν να αποκαλέσουν το Κοσσυ-

φοπέδιο «Γη της ενεργειακής επαγγελίας». 

 Ο ψευδάργυρος αντιπροσωπεύει τα 2/3 της συνολικής παραγωγής της Γ/Β 

και ο μόλυβδος τα 4/5 της. Η περιοχή του Κοσσόβου έρχεται πέμπτη σε αποθέμα-

τα λιγνίτη στον κόσμο. Αδιαμφισβήτητα, το γεγονός αυτό (ακόμα κι από μόνο του) 

καθιστά το Κόσσοβο «περιοχή κλειδί» στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης (αφού 

επιπλέον δίπλα από το Κόσσοβο περνάνε οι σημαντικότεροι αγωγοί πετρελαίου 

και φυσικού αερίου που κατασκευάζονται στα Βαλκάνια) και πραγματικό χρυσω-

ρυχείο για τους διεθνείς κολοσσούς της παραγωγής ενέργειας. Εκτός από ενεργει-

ακό χρυσωρυχείο, όμως, το Κόσσοβο είναι και πραγματικό χρυσωρυχείο. Χρυσός, 

άργυρος, νικέλιο, χρώμιο, μόλυβδος και άλλα μέταλλα βρίσκονται σε αφθονία στο 

υπέδαφός του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τη δεκαετία του 1980 στην περιοχή 

εξορυσσόταν το 70% του ορυκτού πλούτου της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. 

 Το 2005, η παγκόσμια τράπεζα ανακοίνωσε μετά από έρευνα, ότι το υπέ-

δαφος του Κοσσυφοπεδίου αξίζει 13,5 δις ευρώ. Επιπλέον, αποτελέσματα έρευ-

νας που δόθηκαν πριν λίγο καιρό στη δημοσιότητα φανερώνουν ότι τα αποθέματα 

της χώρας σε χρυσό, νικέλιο και χρώμιο είναι μεγαλύτερα απ’ όσο υπολογίζονταν 

μέχρι πρόσφατα. Είναι, λοιπόν, να μην ανοίγει η όρεξη των πολυεθνικών με τέ-

τοιες «ευκαιρίες επενδύσεων»; Το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο είναι οι μό-

νες χώρες εκτός ευρωζώνης που χρησιμοποιούν το ευρώ χωρίς επίσημη συμφω-

νία. Για αυτό ρόλο έπαιξε η Γερμανία. Μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυ-

φοπέδιο, νόμισμα της περιοχής κηρύχτηκε το γερμανικό μάρκο, το οποίο αντικα-

ταστάθηκε αργότερα με το ευρώ.  

 Ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο με το Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, που κατοικείται 

σχεδόν αποκλειστικά από Σέρβους, οι οποίοι επιμένουν να χρησιμοποιούν το δη-

νάριο (Κουγιάννου 2014). Στη συνοριακή γραμμή με τη Σερβία βρίσκεται το συ-

γκρότημα μεταλλείων της Τρέπτσα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση μετάλλων στα 

Βαλκάνια. Την περίοδο της Γιουγκοσλαβίας παρήγαγε 1 εκατομμύριο τόνους μο-

λύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου και απασχολούσε 20.000 άτομα. Λόγω των 

πολέμων και της εγκατάλειψης απαιτούνται 300 εκατ. ευρώ για την επαναλειτουρ-

γία του και ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα μπορεί να παράγει πρώτες ύλες απαραίτη-
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τες για στρατηγικά υλικά όπως συστοιχίες μπαταριών για πολεμικό υλικό, πυραυ-

λικά συστήματα και ηλεκτροτεχνικές εψαρμογές. Επειδή τα μεταλλεία βρίσκονται 

μεταξύ του Σερβοκρατούμενου τμήματος της Μιτροβίτσα του Β. Κοσσυφοπεδίου 

και του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής, πρέπει να εξασφαλιστεί η σέρβική συ-

ναίνεση για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα. 

Ένοπλες Δυνάμεις 

 Οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτει το Κόσσοβο, όμως σύμφωνα 

με δήλωση του υπουργού Άμυνας του νεοπαγούς βαλκανικού κρατιδίου, Αγκίμ 

Τσέκου. πρόκειται να συγκροτήσει η κυβέρνηση του Κοσσόβου57. Στόχος της συ-

γκρότησης ενόπλων δυνάμεων είναι «η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της 

χώρας και η προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας του Κοσσόβου», ανέ-

φερε ο Τσέκου, δικαιολογώντας την απόφαση της κυβέρνησης του Κοσσόβου. Το 

Κόσσοβο, αυτή τη στιγμή, διαθέτει ένα «Σώμα Προστασίας», όπως λέγεται, οι άν-

δρες του οποίου φέρουν ελαφρύ οπλισμό και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι 

περισσότερο από ένα είδος εθνοχωροφυλακής, με συνολική δύναμη, υπό τα ό-

πλα, 2.500 ανδρών με τη δυνατότητα να ενισχυθεί με επιπλέον 800 εφέδρους58. 

 Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα φτάσουν να 

αριθμούν 8.000 άνδρες, 5.000 υπό τα όπλα και 3.000 εφέδρους. Το σχέδιο προ-

βλέπει ότι η δύναμη αυτή θα είναι επιχειρησιακή το 2019. Το κόστος της όλης υ-

πόθεσης θα αγγίξει τα 5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, φτάνοντας συνολικά τα 65 εκατ. ευ-

ρώ, υπερβαίνοντας κατά 20 εκατ. ευρώ την οροφή των νυν αμυντικών δαπανών 

της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Κοσοβάρος υπουργός απέφυγε να αναφέρει 

τη λέξη στρατός, τονίζοντας ότι η λέξη αντανακλά μια σημειολογία που η κυβέρνη-

σή του επιθυμεί να αποφύγει. Ένα είναι βέβαιο. Η Σερβία δεν θα χαρεί καθόλου με 

την εξέλιξη αυτή, όπως κι αν οι Κοσσοβάροι ονομάσουν τον στρατό τους. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 Σύμφωνα με αναλύσεις του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Σπουδών του Βελι-

γραδιού (Χαλάτσης 2007, 5), η «κρίσιμη περιοχή» των Βαλκανίων περικλείεται μέ-

σα στο γεωγραφικό τρίγωνο Κράλιεβο - Σόφια - Σκόπια με έκταση περίπου 20.000 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο κέντρο αυτού τριγώνου βρίσκεται η πόλη Νις. Η στρα-

                                                            
57

 http://www.onalert.gr/stories/kosovo-etoimo-sxedio-sygkrothsh-enoplwn-dynamewn/41699 
58

 http://www.amyntika.gr/enoples-dinamis-apokta-to-kosovo-ochi-strato/ 
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τηγική αξία του υψιπέδου Κοσσυφοπεδίου, σε συνδυασμό με το συσχετισμό ισχύ-

ος και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, προσδιορίζει και την 

γεωπολιτική σημασία του. Η Ελληνική (Βαλκανική) χερσόνησος αποτελεί γενικώς 

ένα μεγίστης σημασίας στρατηγικό χώρο για τη Δύση, στην προσπάθεια περίσφιγ-

ξης της Ευρασίας. Είναι η βάση του νοτίου στρατηγικού άξονα, που οδηγεί ευθέως 

στους ζωτικούς χώρους της Ουκρανίας και Νότιας Ρωσίας και απαγορεύει τον θα-

λάσσιο άξονα Εύξεινος Πόντος - Αιγαίο - Μεσόγειος. Επίσης μέσω αυτής διέρχεται 

ο στρατηγικός άξονας Κ. Ευρώπη - Υψίπεδο Σόφιας - Κωνσταντινούπολη - Μ. Α-

νατολή. Τέλος, επηρεάζει πλευρικά οποιαδήποτε ενέργεια στην Κεντρική Ευρώπη 

από ανατολή προς δύση και αντιστρόφως59.  

 Η νότια Σερβία και το Κόσσοβο, αποτελούν την γεωπολιτική «καρδιά» της 

βαλκανικής χερσονήσου και θεωρείται ότι εκεί βρίσκονται οι σημαντικότεροι χερ-

σαίοι κόμβοι των Βαλκανίων από τους οποίους διέρχονται οι φυσικοί άξονες της 

περιοχής. Στο σημείο αυτό διασταυρώνονται οι τρεις σημαντικότεροι άξονες των 

Βαλκανίων: 

1. Ο άξονας Βιέννη - Νις - Κωνσταντινούπολη. 

2. Ο άξονας Βουδαπέστη - Νις - Θεσσαλονίκη. 

3. Ο άξονας Βάρνα -Σόφια - Νις - Πρίστινα - Δυρράχιο. 

 Μέρος του Κοσσυφοπεδίου ανήκει μέσα σε αυτό το «στρατηγικό τρίγωνο» 

ενώ αν το τρίγωνο αυτό επεκταθεί και γίνει κύκλος, τότε ολόκληρο το Κοσσυφοττέ-

διο θα βρίσκεται μέσα σε αυτό. Το Κοσσυφοπέδιο λοιπόν έχει σημαντική θέση 

στους χερσαίους άξονες της Βαλκανικής χερσονήσου. Η μεγάλη αξία της περιοχής 

του Κοσσυφοπεδίου γίνεται αντιληπτή επίσης από το γεγονός ότι αποκόπτει τον 

στρατηγικό άξονα Βελιγραδιού - Σκοπίων - Ελλάδας και ότι βρίσκεται στο κέντρο 

του άξονα Εύξεινος πόντος - Βουλγαρία - Σερβία – Αλβανία - Αδριατική Θάλασσα. 

 Σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις, στο έδαφος της Σερβίας διασταυρώνονται 

όλες οι κατευθύνσεις της διείσδυσης των ηπειρωτικών δυνάμεων της Ευρασίας 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη Σερβία διέρχεται η αποκαλούμενη 

«τευτονική γραμμή» δηλαδή η γεωπολιτική κατεύθυνση της Γερμανίας, όπως πα-
                                                            
59 Ο θαλάσσιος χώρος εξασφαλίζεται από τη Τουρκία και την Ελλάδα, ενώ ο χερσαίος ελέγχεται 

απολύτως από δύο σημαντικές περιοχές - υψίπεδα κλειδιά, το υψίπεδο Σόφιας - Σαμακόβου και το 
υψίπεδο Κοσσυφοπεδίου. Αυτός που κατέχει τα δύο αυτά υψίπεδα ελέγχει και επηρεάζει οποιαδή-
ποτε πολεμική ενέργεια στη Βαλκανική. 
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λαιότερα και της Αυστροουγγαρίας (Κεντρικές Δυνάμεις), προς τη Μέση Ανατολή. 

Ομοίως αντιστρόφως, διέρχεται η γεωπολιτική κατεύθυνση της Τουρκίας (όπως 

παλιότερα της Βυζαντινής, αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) προς την κε-

ντρική Ευρώπη, καθώς επίσης και η κατεύθυνση της ρωσικής εξόδου από τις ανα-

τολικοευρωπαϊκές πεδιάδες προς τις ζεστές θάλασσες της Αδριατικής και της Με-

σογείου.Συναφώς είναι κατανοητό ότι τα Βαλκάνια και κατά επέκταση η Σερβία με 

το Κοσσυφοπέδιο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια γεωπολιτι-

κών συμφερόντων των ισχυρότερων ηπειρωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την 

Ασία60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60 Η περιοχή έχει θεωρηθεί ένα από τα στρατηγικά σημεία έλεγχου, όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά, 

και των πετρελαίων του Καυκάσου. Αποτελείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από μουσουλμανικό 

στοιχείο, ο έλεγχος του οποίου θα εξυπηρετούσε την παρεμπόδιση επέκτασης του περίφημου 

«μουσουλμανικού τόξου» . Η κατέχουσα θέση του Κοσσυφοπεδίου σχεδόν στο κέντρο της Βαλκα-

νικής χερσονήσου του προσδίδει λοιπόν μεγάλη γεωστρατηγική αξία στην ευαίσθητη περιοχή των 

Βαλκανίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚOΣΣΥ-

ΦΟΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και η εμφάνιση ενός νέου κρατιδίου στα 

Βαλκάνια για πολλούς αναλυτές φαινόταν πολύ πιθανή, όσο καιρό ήταν στο πη-

δάλιο της Νέας Γιουγκοσλαβίας ο κομμουνιστής ηγέτης Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. 

Μετά την πτώση του όμως και τη μεταγωγή του στα κρατητήρια του Διεθνούς Δι-

καστηρίου της Χάγης, διαφάνηκε κάποια ελπίδα να μη προχωρήσει ο διεθνής πα-

ράγων στην πλήρη ικανοποίηση του διακαούς πόθου των Αλβανών. Πάντως η δι-

ακηρυγμένη βούλησή τους να διαρρήξουν κάθε δεσμό με Ομοσπονδιακή Δημο-

κρατία της Γιουγκοσλαβίας καθιστά εξαιρετικά πιθανή, στο μέλλον, τη ρεαλιστική 

αποδοχή της κατάστασης αυτής από τα ΗΕ και το ΝΑΤΟ και, συνεπώς, δεν απο-

κλείεται η σημερινή προσωρινή de facto απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, με τη 

μορφή οιονεί προτεκτοράτου, σε de jure, με την ανατροπή της πρόβλεψης για ευ-

ρεία αυτονομία και την ανάδυση ενός νέου ανεξάρτητου κράτους στα Βαλκάνια. 

Δεν αποκλείεται δηλαδή ο «αναδασμός» των Βαλκανίων να έχει και συνέχεια, με 

προεκτάσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή. ( Kosovo 

Foundation for Open Society and British Council , Kosovo calling ,137)Πάντως η 

διερεύνηση των ενδεχομένων συνεπειών για τις γειτονικές χώρες και η ανάλυση 

των ευρύτερων επιπτώσεων από την ενδεχόμενη ανεξαρτητοποίηση του Κ/Φ, κα-

θώς και η διαφαινομένη, ως εκ τούτου, αναβάθμιση του αλβανικού παράγοντα στα 

Βαλκάνια, καθίσταται επιβεβλημένη, ως αποτελούσα και τον διερευνητικό σκοπό 

της παρούσας διατριβής.  

 Τα Βαλκάνια υπήρξαν εδαφική ενότητα μόνο κατά τη διάρκεια της οθωμανι-

κής κυριαρχίας που τους προσέδωσε άλλωστε και το γεωγραφικό αυτό προσδιο-

ρισμό. Η εθνική, θρησκευτική και γλωσσική ποικιλία που απαντάται στο μικρό αυτό 

τμήμα της Ευρώπης, δε διαφέρει από την εικόνα που παρουσίαζε, η Γαλλία ή η 

Ισπανία, πριν τα προγράμματα της απόλυτης Μοναρχίας και αργότερα των εθνι-

κών κρατών, δημιουργήσουν μια εκτεταμένη πολιτισμική και θρησκευτική ομοιογέ-

νεια. Σήμερα, οι βαλκανικοί αλυτρωτισμοί φαντάζουν παράταιροι με την πολυπολι-

τισμική Αμερική και Ευρώπη που προσπαθεί να εγγυηθεί την εθνική επιβίωση των 
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μικρών της εταίρων εν όψει της τελικής ενοποίησης (Βερέμης και Τζιαμπίρης 2000, 

25). 

 Μετά τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και την ανάδειξη των νέων κρατών 

δεν υπήρξε ένα φερέγγυο κέντρο που θα μπορούσε να συντονίσει την ανασυγκρό-

τηση των κατεστραμμένων οικονομικά και όχι μόνο των κρατών αυτών. Λαμβάνο-

ντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνι-

κή ζωή, δεδομένου ότι η μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες 

στην ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια μπορούμε να 

πούμε με βεβαιότητα ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους γιατί δεν είναι δύ-

σκολο να αναβιώσουν παλαιοί εθνικισμοί, ενώ οι πειρασμοί για επαναχάραξη συ-

νόρων είναι μεγάλοι και η ολοκλήρωση της διάλυσης δεν έχει ακόμα περατωθεί, με 

το Κοσσυφοπέδιο την Π.Γ.Δ.Μ και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να απειλούν την ασφά-

λεια στην περιοχή. Η επίτευξη λοιπόν της ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί μια 

εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για την Ελλάδα, κυρίως εξ αιτίας της αδυναμίας ανά-

πτυξης μέχρι και σήμερα ενός λειτουργικού θεσμικού συστήματος παραγωγής 

στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 

 Στην ΠΓΔΜ πλειοψηφική εθνότητα είναι οι Σλαβομακεδόνες, μικρό σλαβικό 

έθνος συγγενικό κυρίως με τους Βούλγαρους και δευτερευόντως με τους Σέρβους. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2002, αποτελούν το 64,2% των πολιτών της χώ-

ρας, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη εθνότητα της χώρας, οι Αλβανοί, αποτελούν το 

25,2% επί του συνόλου του πληθυσμού. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ 

από την ενιαία Γιουγκοσλαβία, το 1991, που έδωσε στους Σλαβομακεδόνες για 

πρώτη φορά στην ιστορία τους ξεχωριστή κρατική οντότητα, το αλβανικό στοιχείο 

διατηρούσε ξεχωριστές πολιτικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν 

σχεδόν μόνιμα σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ενώ, σε αντίθεση με το Κόσοβο, ό-

που οι σχέσεις Σέρβων και Αλβανών ήταν τεταμένες από τη δεκαετία του ’60, δεν 

είχαν υπάρξει σοβαρές συγκρούσεις σε εθνική βάση στον χώρο της μετέπειτα 

ΠΓΔΜ. 
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Ο ρόλος αλβανικού εθνικισμού 

 Θρυαλλίδα για την ανάφλεξη στις περιοχές όπου πλειοψηφεί το αλβανικό 

στοιχείο, στα δυτικά της χώρας, ήταν η σύγκρουση στην αυτόνομη επαρχία της 

Σερβίας Κόσσοβο, το 1996-1999, καθώς η αλβανική εθνικιστική ιδεολογία του 

UCK (Στρατός Απελευθέρωσης του Κοσσόβου) αναγέννησε το όνειρο για τη «Με-

γάλη Αλβανία», η οποία θα περιελάμβανε, πέραν του σημερινού αλβανικού κρά-

τους, ολόκληρο το Κόσσοβο, τις περιοχές της βορειοδυτικής και δυτικής ΠΓΔΜ 

όπου πλειοψηφούν οι Αλβανοί, την κοιλάδα του Πρέσεβο στη νότια Σερβία, καθώς 

και περιοχές του νότιου Μαυροβουνίου όπου υπάρχει αλβανικός πληθυσμός (Αρ-

μακόλας, Πολλοί Σλαβομακεδόνες Θεωρούν ότι Εξαναγκάζονται να "Μοιραστούν" 

το Κράτος τους 2015). 

 Η απόφαση μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας να επιτρέψει την ανε-

ξαρτητοποίηση του Κοσσόβου, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τέτοιο δικαίωμα από 

το γιουγκοσλαβικό σύνταγμα (αυτό το είχαν μόνον οι έξι ομόσπονδες δημοκρατίες 

της Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή η Σλοβενία, η Κροατία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το 

Μαυροβούνιο, η Σερβία και η ΠΓΔΜ) άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Δημιουργήθη-

καν έτσι ελπίδες σε μέρος του αλβανικού στοιχείου ότι μπορεί να πετύχει ανάλογη 

ανεξαρτητοποίηση από την ΠΓΔΜ και τελικά να ενωθεί σε ενιαία κρατική οντότητα 

με τους υπόλοιπους αλβανικούς πληθυσμούς της Βαλκανικής γύρω από την Αλ-

βανία (Αρμακόλας, Το Βαλκανικό Περιβάλλον Ασφάλειας: από τη Μετακομμουνι-

στική Μετάβαση στην Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 2015). Σημαντι-

κό ρόλο έπαιξε και η προσωρινή διαμονή δεκάδων χιλιάδων Αλβανών του Κοσό-

βου ως προσφύγων, το 1999, στην ΠΓΔΜ, κατά την περίοδο της επίθεσης του 

σερβικού καθεστώτος Μιλόσεβιτς για το ξεκαθάρισμα του UCK, που όξυνε τις 

σχέσεις μεταξύ του σλαβομακεδονικού και του αλβανικού στοιχείου. 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

 Περισσότερο ο αντιπολιτευόμενος Μπερίσα και λιγότερο οι κυβερνώντες-

σοσιαλιστές του Παντελί Μάικο υπενθύµιζαν ότι ο αριθµός των οµογενών Αλβα-

νών σε γειτονικές χώρες είναι ο ίσος µε τον ίδιο τον πληθυσμό της Αλβανίας. Το 

εθνικό δόγµα που εξέδωσε η Ακαδημία Επιστηµών των Τιράνων, το Δεκέμβριο 

του 1998, µμιλούσε περί αυτονομήσεως των Αλβανών του Μαυροβουνίου και των 

Σκοπίων, ενώ σε συνέδριο του δημοκρατικού κόµµατος συζητήθηκε σοβαρά η 
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πρόταση για τη δημιουργία Συνομοσπονδίας µε αυτόνοµες αλβανικές περιοχές 

στα γειτονικά κράτη61. 

  Αλβανοκοσσοβάρους, που µπορεί µεν να µιλούσαν την ίδια γλώσσα, 

στην πραγματικότητα όµως πρόκειται για ουσιωδώς διάφορους λαούς. Οι σοβαρές 

διαφορές που υπήρχαν - και υπάρχουν - έκαναν την πλειονότητα των Αλβανών να 

πιστεύει ότι µία ενδεχόμενη ενσωμάτωση του Κοσσόβου στην Αλβανία θα οδη-

γούσε τη χώρα σε εµφύλιο πόλεµο. Κατά τις συνομιλίες στο Ραµπουγιέ (1999) ο 

πρωθυπουργός της Αλβανίας αµέσως µετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ είχε δη-

λώσει πως θα σχηματιστεί ένα μέτωπο αυτοάμυνας από όλους τους Αλβανούς 

των Βαλκανίων σε περίπτωση που ναυαγούσαν οι διαπραγματεύσεις. 

 Η Αλβανία όπως και ο διεθνής περίγυρος γνώριζαν ότι το Κόσοβο θα εκρα-

γεί καθώς ήταν γενική η διαπίστωση ότι οι δύο κοινότητες δεν µπορούσαν να συ-

νυπάρξουν. Όµως η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν μπορούσε να διεκδικήσει τον 

έλεγχό του και την ανάληψη του μητροπολιτικού ρόλου καθώς τα εσωτερικά προ-

βλήματα την εμπόδιζαν να ελέγξει ακόµα και τα ίδια της τα εδάφη. Έτσι κατά τη 

διάρκεια του πολέµου στο Κόσσοβο (1999), η Αλβανία προσεφέρθη για υποδοχή 

προσφύγων, δημιουργώντας µία ιδιόμορφη σχέση µε τους Αλβανούς του Κοσσό-

βου, µίας σχέσης µάλλον οικονομικής παρά εκείνης του εθνικού κέντρου62.  

 Τα Τίρανα γνωρίζουν ότι η οικονοµική διατηρησιµότητα της βόρειας Αλβα-

νίας εξαρτάται από τη χαλάρωση των συνόρων µμεταξύ Αλβανίας-Κοσσόβου. Η 

αλβανική κυβέρνηση κάνει ότι είναι δυνατόν για να συνδέσει την Αλβανία µε το 

Κόσσοβο µέσω οδικού δικτύου και σιδηροδρομικής γραµµής, έτσι ώστε να µη α-

                                                            
61 Ο Παντελί Μάικο επέµενε στην κοινή γραµµή όλων των αλβανικών παρατάξεων για διάλογο µε 

το Βελιγράδι και ειρηνική επίλυση της κρίσης. Σε συνάντησή του µε το Σαλί Μπερίσα διακηρύχθηκε 

η ενιαία στάση στο ζήτηµα. Θέση της αλβανικής κυβέρνησης ήταν ότι έπρεπε να εκφραστεί η βού-

ληση του λαού του Κοσσόβου χωρίς απαραίτητα να απαιτείται αλλαγή συνόρων. Χαρακτηριστικό 

αυτής της γραµµής αποτελούσε το γεγονός πως αν γινόταν εκείνη την περίοδο ένα δηµοψήφισµα 

µε ερώτηµα την ένωση µε την Αλβανία η συντριπτική πλειοψηφία θα ήταν αρνητική, πράγµα που 

καταδεικνύει τη διαφορά µεταξύ των Αλβανών µε τους. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο δι-

κτυακός χώρος του ΝΑΤΟ όπου τόνιζε αυτήν την ονομασία µέχρι τη νίκη του Κοστούνιτσα στην 

ΟΔΓ, αλλά και διάφορα. 
62

 Με στόχο λοιπόν να µονιµοποιήσουν τα κέρδη που εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέµου 

– την «απελευθέρωση» του Κοσσόβου από τους κανόνες του Βελιγραδίου - οι Αλβανοί και των δύο 

πλευρών του Κοσσόβου επιθυµούν να χαλαρώσουν την οικοδομική διαίρεση µεταξύ Αλβανίας και 

Κοσσόβου. Η βελτίωση των συγκοινωνιών και επικοινωνιών στόχο έχει να προσφέρει στο Κόσσο-

βο πρόσβαση στην Αδριατική βοηθώντας στην ανακούφιση της χρόνιας ανεργίας στις βόρειες πε-

ριοχές της Αλβανίας και αναδημιουργώντας παραδοσιακούς εµπορικούς δεσµούς µεταξύ κάποιων 

πόλεων των δύο πλευρών των συνόρων. 
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παιτείται γιουγκοσλαβική συναίνεση από εμπορικούς και επικοινωνιακούς φορείς 

της Σερβίας. Τον Αύγουστο του 1999, ο τότε πρωθυπουργός της Αλβανίας Παντελί 

Μάικο τόνισε πως η ανάπτυξη δεσµών µεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου αποτελεί 

υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Η Αλβανία ελπίζει πως ο φτωχός Βορ-

ράς της χώρας θα επωφεληθεί µε την ενίσχυση των εµπορικών συναλλαγών µε το 

Κόσσοβο. Κοινό αίτηµα Αλβανών και Κοσοβάρων ηγετών υπήρξε η βελτίωση των 

οδικών και σιδηροδρομικών επικοινωνιών µε το Δυρράχιο, το οποίο ενδέχεται να 

προωθήσει το εμπόριο από το εσωτερικό των Βαλκανίων στην Αδριατική. 

 Τέτοιες κινήσεις , ωστόσο, μεταφράζονται από μερικούς γείτονες της Αλβα-

νίας ως τα πρώτα βήµατα της διαδικασίας ίδρυσης µίας «Μεγάλης Αλβανίας». Αυ-

τό το ενδεχόμενο το αρνούνται οι Αλβανοί και οι Κοσσοβάροι ηγέτες οι οποίοι πα-

ρά την επίγνωση της λαχτάρας των εθνών τους, κάποια στιγµή στο µέλλον, να 

δουν την ένωση όλων των Αλβανών σε ένα κράτος, αναγνωρίζουν πως στο ορατό 

µέλλον οι Αλβανοί της Αλβανίας, θα έχουν διαφορετικά και πολύ πιο σηµαντικά 

θέµατα να διευθετήσουν από εκείνα που αγγίζουν την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ως 

συνέπεια της κρίσης του Κοσόβου (1999) η Αλβανία αντιλαμβάνεται ότι έχει ένα 

σηµαντικό ρόλο να παίξει προωθώντας µηχανισµούς εθνικής υποστήριξης για 

τους Αλβανοκοσοβάρους. Οι Αλβανοί είτε µιλάµε για Γκέκηδες είτε για Τόσκηδες, 

δημοκράτες ή σοσιαλιστές, συμφωνούν στο γεγονός ότι το Κόσσοβο πρέπει να 

ανακηρύξει την ανεξαρτησία του από την ΟΔΓ63.  

 Η αλβανική κυβέρνηση εξέφρασε και ανοιχτά ότι δεν υποστηρίζει ακραίες 

ιδέες συγκεκριμένων πολιτικών οµάδων του αλβανικού πληθυσμού της Kosova. 

Υπολογίζει δε περισσότερο στη σταθερότητα που επιθυµεί να δημιουργήσει µε τις 

                                                            
63

 Η µόνη ασυµφωνία έγκειται στο ζήτηµα του σωστού χρόνου και των µέσων που θα 

χρησιµοποιηθούν, µε τους βόρειους να απαιτούν άµεση ανεξαρτησία και τους νότιους να ενστερνί-

ζονται την άποψη ότι το Κόσσοβο πρέπει να παραµένει προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ µέχρι οι ανταγω-

νιζόμενες αλβανικές πολιτικές φατρίες να µπορούν να εγγυηθούν μετάβαση της εξουσίας 

ακολουθούµενη από εκλογές. Ο Νάνο προχώρησε διαφορετικά – τον Οκτώβριο του 1999 ως πρό-

εδρος πλέον του Σοσιαλιστικού κόµµατος της Αλβανίας - προτείνοντας να αντιμετωπιστούν το 

Κόσσοβο, η Αλβανία, η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ ως µέρη της Ευρώπης, όπου θα υπάρχει ένας ενιαίος 

χώρος ελεύθερης µετακίνησης, καθότι η χωριστή ένωση τµηµάτων της Βαλκανικής µεταξύ τους θα 

οδηγούσε σε νέους πολέµους αντί σε ειρήνη. «Εγκαταλείψαµε την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» 

και τη μετατρέψατε σε µία ιδέα περί µεγάλων Βαλκανίων που θα ενσωματωθούν στην ΕΕ» είχε πει 

κατά την οµιλία του σε γεύµα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για την ανασυ-

γκρότηση των Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα µήνα αργότερα. Η προ-

σέγγιση αυτή βρίσκεται σε σωστό δρόµο. Τα κίνητρα όµως, κατά την άποψή µας, δεν πείθουν, κα-

θώς µε αυτό τον τρόπο οι αλβανικοί λαοί θα βρίσκονται συνεχώς υπό κοινό προσανατολισµό µη 

λησμονώντας όµως ποτέ ότι αποτελούν ένα διαιρεµένο έθνος. 
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τοπικές εκλογές για να έχει και την στήριξη της Δύσης και να µην κάνει τα ίδια λάθη 

µε το παρελθόν. Η σταθερότητα στην Αλβανία είναι σηµαντική ώστε να επιτύχει η 

προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας στο Κόσσοβο και στην υπόλοιπη ζώνη του 

Συµφώνου Σταθερότητας(Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: Προκλή-

σεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 487). Η αλβανική κυβέρνηση και ο 

λαός έδειξαν αυτή την προτίμηση στη δημοκρατική αναμόρφωση κάνοντας επιτυ-

χημένες δηµοτικές εκλογές και αποκαθιστώντας την �ηρεµία� στη δηµόσια ζωή, 

ενώ το ίδιο συµπέρασµα φάνηκε και στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2001 

ιδιαίτερα µε τα εσωτερικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. Η Αλβανία 

επιθυµεί την ευρωατλαντική προοπτική η οποία δεν αφήνει περιθώρια εξάσκησης 

αλυτρωτικής πολιτικής και υποχρεώνει σε συνεργασία µε τους γείτονες. 

 Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο αρµόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τις Εξωτερι-

κές Σχέσεις, Κρίς Πάτεν, ήρθε σε επαφή µε την αλβανική ηγεσία για να 

διαµορφωθεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ξεκινήσουν Μετά τον πόλεμο του 

Κ/Φ, το «Εθνικό Αλβανικό Ζήτημα» κυριάρχησε στην εξωτερική πολιτική της χώ-

ρας και η Αλβανία άρχισε να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές 

παναλβανικές βλέψεις. Ο εθνικισμός, στην αμυντική ή επιθετική του μορφή, εμφα-

νίζεται πλέον διαχρονικά ως πάγια συνισταμένη της αλβανικής εξωτερικής πολιτι-

κής, κάτω και από μη κομμουνιστικό σχήμα διακυβέρνησης64. Η μεθοδική και επί-

μονη προώθηση των αλβανικών οραμάτων, με παράλληλη συμμόρφωση προς 

τους κανόνες του παιχνιδιού της σύγχρονης ευρωπαϊκής διπλωματίας, δημιουργεί 

σοβαρές υποθήκες για το μέλλον (Αρμακόλας, Ολοένα και Περισσότερο το Κόσο-

βο θα Αποτελεί Κανονικό Κράτος και Διεθνώς 2014). Η αλβανική διπλωματία εκτι-

μώντας το ενδιαφέρον της Δύσης για διείσδυση στον βαλκανικό χώρο, θεωρεί ότι η 

σημερινή συγκυρία αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη συγκεκριμένων ε-

θνικών στόχων.   

                                                            
64

 Στην μετακομμουνιστική περίοδο τον «αλβανισμό» ήρθε να αντικαταστήσει, ως επίσημη ιδεολο-

γία, ο «αλβανικός οικουμενισμός». Η πίστη δηλαδή στην εθνική ιδέα και στην «αναγέννηση» του 

αλβανικού έθνους με την μορφή ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους (Νιτσιάκος, Αργολική Αρχειακή 

Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού 2012), που θα περιλαμβάνει πέρα από την Αλβανία, το Κοσ-

συφοπέδιο καθώς και άλλες περιοχές όπου κατοικούν αλβανόφωνοι πληθυσμοί, όπως είναι τμήμα-

τα των Σκοπίων, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. 
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 Η εθνικιστική διάσταση στην εξωτερική πολιτική επικαλείται τις αλυτρωτι-

κές65 διεκδικήσεις του αλβανικού έθνους στον γειτονικό περιβάλλοντα χώρο. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάσθηκε «ιστορικός εθνικισμός», που στην περίπτωση των 

Τιράνων συνοψίζεται στο όραμα της «Μεγάλης Αλβανίας». Οι Αλβανοί υποστηρί-

ζουν ότι το έθνος τους είναι το μόνο αυτόχθονο στα Βαλκάνια, δηλαδή «στην περι-

οχή στην οποία υπήρξε και έδρασε πολύ πριν την κάθοδο των ελληνικών ή των 

σλαβικών φύλων». Βάσει της θεωρίας αυτής κυκλοφορεί παγκοσμίως χάρτες με τη 

«Μεγάλη Αλβανία» που περιλαμβάνουν την Ηπειρο μέχρι την Πρέβεζα από την 

Ελλάδα, το Κ/Φ – Μετόχια από τη Γ/Β, περιοχές της ΠΓΔΜ (Τέτοβο – Γκόστιβαρ – 

Στρούνγκα) και του Μαυροβουνίου (Ποντγκόριτσα – Ούλτζιν – Χότι – Γκρούντα). 

Το Ζήτημα των Τσάμηδων 

 Ο όρος «Τσαμουριά» οφείλεται, ως γνωστόν, σε παραφθορά του ονόματος 

Θυαμουριά (από τον ποταμό της Θεσπρωτίας Θύαμη ή Καλαμά). Οι Τσάμηδες εί-

ναι Τουρκαλβανοί της Θεσπρωτίας, πρώην χριστιανοί, εξισλαμισθέντες τον 17ο 

αιώνα. Τα τελευταία χρόνια οι Αλβανοί πολιτικοί έχουν ανακινήσει το θέμα της πε-

ριουσίας των Τσάμηδων, πράγμα, που ουδέποτε επιχείρησε να φέρει στο προ-

σκήνιο το, επί πεντηκονταετία, κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας (ΚΚΑ).  

Κατά περιοδεία του, στη Β. Ηπειρο το έτος 2000, ο αρχηγός του Δημοκρατικού 

Κόμματος Σαλί Μπερίσα έθεσε το θέμα αυτό, το οποίο θρασύτατα είχε ανακινήσει 

το 1999 και ο τότε πρωθυπουργός της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, κατά την επίσημη επί-

σκεψή του στην Αθήνα. 

 Η αλβανική μουσουλμανική μειονότητα εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή πλη-

θυσμών το 1925 (σύμφωνα με τη σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών της 30 Ιαν 

1923), η οποία έπαιξε, κατά την ιταλική κατοχή στην περιοχή Θεσπρωτίας, στη 

διάρκεια του Β΄ ΠΠ, ρόλο προδοτικό, προβαίνουσα σε βιαιοπραγίες και φοβερά 

εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Μάλιστα η οικογένεια του Ντίνο Μπέη ανέλαβε 

την «Ύπατη Αρμοστεία Θεσπρωτίας» και τον στρατιωτικό της κλάδο, που αποτε-

λείτο από 15 Τάγματα. Οι Μονάδες αυτές συνεργάστηκαν, στη συνέχεια, με τις 

                                                            
65

 Οι αλυτρωτικοί σκοποί των Αλβανών που συμπυκνούνται στο ιδανικό της απελευθέρωσης των 

αλβανικών εδαφών και της προσάρτησής τους ή, τουλάχιστον, ανεξαρτητοποίησης ή αυτονομίας, 

οδήγησαν τους Αλβανούς σε μόνιμη αντιπαλότητα με τους άλλους γειτονικούς λαούς και τους κα-

τέστησαν μόνιμη πηγή αστάθειας στην περιοχή. Επισημαίνεται και η περίπτωση της αναγνώρισης, 

ως ανεξάρτητου φιλικού κράτους, της «Δημοκρατίας της Κοσσόβας» από τον Ραμίζ Αλία και τον 

Σαλί Μπερίσα (1992), πράξη την οποία ουδέποτε μέχρι τούδε τα επίσημα αλβανικά χείλη αποκή-

ρυξαν. 
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γερμανικές δυνάμεις κατοχής και διέπραξαν εμπρησμούς, φοβερές λεηλασίες και 

δολοφονίες. Μετά τη 2η μάχη της Μενίνας (20 Σεπτ. 1944) διέφυγαν μέσω Καλαμά 

προς Φιλιάτες και εκείθεν προς την Αλβανία. Στις 23 Μαΐου 1945, το Δικαστήριο 

κατά των Δοσίλογων στα Ιωάννινα, καταδίκασε ερήμην 1930 μουσουλμάνους, 

τους πλείστους σε θάνατο. Με το ΒΔ 2185/52 και τον Ν. 278/54 κατασχέθηκαν οι 

περιουσίες τους και παραχωρήθηκαν σε ακτήμονες αγρότες και αστέγους. Συνε-

πώς για την Ελλάδα το θέμα «Τσάμηδες» έχει τελειώσει οριστικά.  

Πυλώνες Συνεργασίας Αλβανίας - Κοσσυφοπέδιου υπό το πρίσμα της ΕΕ 

 Το 2014 η Επιτροπή παρουσίασε τον ΜΠΒ ΙΙ66 και τη διαδικασία προγραμ-

ματισμού του στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου και συνεργάστηκε στενά με 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξασφαλίσει την επαρκή κατανόηση της νέας 

προσέγγισης. Διοργανώθηκαν αρκετές συνεδριάσεις προκειμένου να παρουσια-

στεί και να συζητηθεί το νέο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ, καθώς και ο νέος δημοσιονομικός 

κανονισμός. Το ετήσιο πρόγραμμα για το 2014 εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την 

επιτροπή του ΜΠΒ τον Νοέμβριο του 2014, και εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, 

με τη χορήγηση 66,05 εκατ. ευρώ. 

 Το 2014 η υλοποίηση των προγραμμάτων του ΜΠΒ Ι συνεχίστηκε ομαλά, 

συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης του προγράμματος του ΜΠΒ για το 2013 

προς στήριξη της συμφωνίας διαλόγου της 19ης Απριλίου 2013 μεταξύ της Πρίστι-

νας και του Βελιγραδίου. Το δικαστικό μέγαρο, ένα μείζον έργο υποδομής προς 

στήριξη της ενίσχυσης του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, ολοκληρώθηκε 

στα τέλη του 2014. Όσον αφορά τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 

προέκυψαν αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του 2014 οι οποίες είχαν ως απο-

τέλεσμα να μην ανατεθούν συμβάσεις για τα κονδύλια του 2011 τα οποία είχαν 

δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνο-

ριακής συνεργασίας Αλβανίας-Κοσσυφοπεδίου και για τα κονδύλια του 2010 που 

είχαν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος δια-
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 Κανονισμός 1085/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 

Ο ΜΠΒ περιλάμβανε πέντε διαφορετικές συνιστώσες: 

1. Βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και τη θεσμική ανάπτυξη 

2. Διασυνοριακή συνεργασία (με τα κράτη μέλη της ΕΕ και με άλλες χώρες επιλέξιμες για τον ΜΠΒ) 

3. Περιφερειακή ανάπτυξη (μεταφορές, περιβάλλον, περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη) 

4. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων (ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και καταπολέμηση των 

διακρίσεων) 

5. Αγροτική ανάπτυξη 
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συνοριακής συνεργασίας πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας-

Κοσσυφοπεδίου. Έχουν θεσπιστεί μέτρα για την πρόληψη και τον μετριασμό των 

κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων διασυνοριακής συ-

νεργασίας67.  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου δεν αφήνει αδιάφορη τη Βουλγαρία, αν και 

δεν ανήκει στις χώρες που πλήττονται άμεσα από τις όποιες αποφάσεις ληφθούν 

για την τύχη του. Επισημαίνονται οι εξής ενέργειες της Βουλγαρίας σε ό,τι αφορά 

το θέμα του Κοσσυφοπεδίου: 

 (1) Υιοθετήθηκε στη Σόφια κοινή δήλωση (10 Μαρ 98) των ΥΠΕΞ της 

Βουλγαρίας –Ελλάδας –ΠΓΔΜ-Ρουμανίας και Τουρκίας (αργότερα υιοθέ-τησαν την 

κοινή δήλωση η Σλοβενία και η Αλβανία) για την επίλυση του Κοσσοβαρικού ζητή-

ματος. 

 (2) Στις 24 Απρ 98 η ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας έστειλε επιστολή προς 

τον ομόλογό της, της Μ. Βρετανίας, Ρόμπυ Κουκ, που ήταν τότε πρόεδρος της 

«Ομάδας Επαφής» (ΗΠΑ - Ρωσία – Γαλλία – Γερμανία - Ιταλία), προτείνοντας να 

δοθεί η δυνατότητα στους Σέρβους και Αλβανούς του Κ/Φ να εκθέσουν γραπτώς 

τις απόψεις τους σχετικά με το καθεστώς της μελλοντικής ευρείας αυτονομίας, κα-

θώς και για τους ενδεχόμενους συμβιβασμούς, στους οποίου θα μπορούσαν να 

καταλήξουν οι δύο πλευρές. 

 (3) Στις 23 Οκτ 98 η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την πρόταση 

της Κυβέρνησης για παραχώρηση τμήματος του βουλγαρικού εναέριου χώ-ρου 

στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, η δε Δημοκρατία της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε τη στρα-

τηγική πολιτική της επιλογή να καταστεί πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ. 

 (4) Στις 26 Μαρ 99 η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση έκανε έκκληση προς 

την κυβέρνηση της Ο.Δ. της Γ/Β να υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης και έτσι να 

αποφύγει περαιτέρω «δυστυχίες και καταστροφές».  

                                                            
67 Ωστόσο, για τα υπόλοιπα κονδύλια που αφορούν τα δύο προγράμματα συνάφθηκαν επιτυχώς 

συμβάσεις και η υλοποίηση των έργων που ανατέθηκαν θα ξεκινήσει το 2015. Τα προγράμματα 

διασυνοριακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και πρώην Γιου-

γκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Αλβανίας και Μαυροβουνίου εγκρίθηκαν, ομοίως προς 

τα αντίστοιχα κονδύλια για το έτος 2014. 
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 (5) Στις 22 Ιουνίου 1999 ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κοστόφ, α-

πευθυνόμενος προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας υπογράμμισε ότι «εμείς πά-

ντοτε επιμέναμε στην ακεραιότητα της ΟΔ της Γ/Β. Ένα καθαρό αλβανικό Κοσσυ-

φοπέδιο θα ήταν η αιτία για νέες διαμάχες και αποσταθεροποίηση της ΝΑ Ευρώ-

πης. Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τις βουλγαρικές αξίες για δημοκρατικά γειτονικά 

κράτη, όπου πρωτίστως συνυπάρχουν ειρηνικά διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και 

τα δικαιώματα των μειονοτήτων γίνονται σεβαστά»68. Η χώρα αυτή από αναγνω-

ρίσεως της ως κράτος το 1878 έδειχνε να εμφορείται από ηγεμονικά σύνδρομα. 

Είχε λυτρωτικές βλέψεις που προσπαθούσε, εκμεταλλευόμενη τις περιστάσεις και 

συγκυρίες να υλοποιήσει. Ιστορικά βαρύνεται με το σύνδρομο των εσφαλμένων 

επιλογών αφού σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις που ενεπλάκη βρέθηκε στο 

στρατόπεδο των ηττημένων.  

 Οι Ελληνο-Βουλγαρικές σχέσεις που ουσιαστικά αναθερμάνθησαν από 

το1975 από το γνωστό Βαλκανικό άνοιγμα της χώρας μας δεν διαταρράχθηκαν 

κατά τη διάρκεια της σοβούσης κρίσεως και των μετέπειτα πολεμικών περιπετειών 

της Βαλκανικής περιοχής. Στη Γ/Β κρίση επεδίωξε, και τελικά το πέτυχε, να βρεθεί 

στην πλευρά των νικητών πράγμα που το εξαγόρασε με την προνομιακή μεταχεί-

ριση στο ζήτημα τις ένταξης στους Ευρωατλαντικούς οργανισμούς και αναφέρομαι 

στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τους οποίους είχε ταυτίσει το μέλλον της. Η Ελλάδα βοή-

θησε τη Βουλγαρία σε πολλά επίπεδα στη δυσχερέστατη προσπάθεια εκδημοκρα-

τισμού και αλλαγής του πολιτικού και οικονομικού της συστήματος. Η χώρα μας 

είχε και έναν επιπρόσθετο λόγο να βοηθήσει τη Βουλγαρία που εκτός από τη δεινή 

οικονομική και κοινωνική κρίση αντιμετώπιζε και σοβαρό πρόβλημα εσωτερικής 

σταθερότητας αφού το σημαντικότατο αριθμητικά μουσουλμανικό στοιχείο, που 

υπάρχει στη χώρα, διεκδικούσε, με την ενθάρρυνση βέβαια της Τουρκίας, περίπου 

ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων, πράγμα που εξυπηρε-

τούσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η σύ-

                                                            
68 Στη περίοδο του ψυχρού πολέμου είχε το προνόμιο πιστού συμμάχου και αφοσιωμένου δορυφό-

ρου της Σοβιετικής Ένωσης. Με την κατάρρευση του Ανατολικού συνασπισμού αντελήφθηκε έγκαι-

ρα ότι τα συμφέροντα της την οδηγούσαν στη συμμετοχή της σε προγράμματα  ασφάλειας του ΝΑ-

ΤΟ μαζί με την ενσωμάτωση της στην Ευρώπη. Με αυτό τον σταθερό στόχο επεδίωξε και πέτυχε 

μια ισορροπημένη προσέγγιση με όλες τις γειτονικές χώρες και τις Μεγάλες Δυνάμεις. Καθόλη τη 

διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής περιόδου και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώ-

πισε κυρίως από τις κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας εναντίον της τέως Γ/Β αλλά και του ΙΡΑΚ 

αφού από αυτές είχε υποστεί σοβαρά οικονομικά πλήγματα ακολούθησε σταθερά και απαρέγκλιτα 

το πρόγραμμα της με την συγκατάθεση όλων των πολιτικών δυνάμεων. 
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σφιξη των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Βουλγαρίας λειτούργησε ως αντίμετρο στα-

θερότητας και εμπέδωσης της ασφάλειας στην περιοχή. Οι διακρατικές σχέσεις 

που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια καλύπτουν όλους τους τομείς (μεταφο-

ρές, ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια κ.λ. )  

 Η προσεχής προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και η μελλο-

ντική ένταξη και των υπολοίπων βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στο ΝΑΤΟ διευρύνει και ενισχύει την περίμετρο της ζώνης σταθερότητας στην πε-

ριοχή των Βαλκανίων. Οι πόλεμοι, οι εθνικιστικές διενέξεις και οι εδαφικές διεκδι-

κήσεις θα μειωθούν στο ελάχιστο ή και θα εξαλειφθούν δημιουργώντας έτσι το κα-

τάλληλο πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των 

Βαλκανίων. Η δημιουργία τοπικών αγορών θα συντελέσει στην οικονομική και κοι-

νωνική συνοχή του βαλκανικού χώρου. Είναι λοιπόν φυσικό, οι χώρες αυτές να 

καταστούν ελκυστικότερες για άμεσες επενδύσεις, εμπορικές συναλλαγές, τουρι-

στική αξιοποίηση και έργα υποδομής. 

ΠΓΔΜ 

 Οι επιπτώσεις της ανεξαρτητοποίησης του Κ/Φ στο νεοπαγές αυτό κρατίδιο 

θα είναι τραγικές, διότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διακύβευσης ή και διάλυσης 

της ύπαρξής του. Οι Αλβανοί κάτοικοι του κρατικού αυτού μορφώματος, που θρα-

σύτατα θέλει να ονομάζεται «Δημοκρατία της Μακεδονίας», ενώ πρόκειται περί της 

Δαρδανίας των Βυζαντινών χρόνων, αναγνωρισθέντες μάλιστα υπό πολλών κρα-

τών (συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ) με τη ψευδεπίγραφη ονομασία του, 

παρά πάσαν έννοια της ιστορικής επιστήμης, ανέρχονται επίσημα σε 441.104 (α-

πογραφή του 1994), ανεπίσημα δε υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο. Αυτοί ακρι-

βώς οι Αλβανοί απαιτούν την αναγνώρισή τους ως ισότιμου συνταγματικού έθνους 

(και όχι ως μειονότητας, όπως ορίζει το Σύνταγμα των Σκοπίων του 1991), με μα-

κροπρόθεσμο στόχο την απόσχισή τους.  

 Εάν λοιπόν για τη Γ/Β η απόσχιση του Κ/Φ θα αποτελέσει μια τραυματική 

εμπειρία, για την οποία οι Σέρβοι έχουν ήδη προετοιμασθεί ψυχολογικά, για την 

ΠΓΔΜ είναι μια δυσμενέστατη εξέλιξη που θα βαθύνει το χάσμα μεταξύ του σλαβι-

κού και του αλβανικού στοιχείου, με δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον. Με δε-

δομένες μάλιστα τις συγγενικές σχέσεις και την κινητικότητα μεταξύ των Αλβανών 

Σκοπίων-Κ/Φ (που επί σειράν δεκαετιών διαβιούσαν στο ίδιο κράτος-την πρώην 
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Γ/Β) η πίεση θα αυξηθεί κατακόρυφα, ακόμα και στην περίπτωση ευρείας αυτονο-

μίας του Κ/Φ.  

 Οι Αλβανοί θα θεωρήσουν εαυτούς ενισχυμένους (ιδιαίτερα τα ακραία εθνι-

κιστικά στοιχεία τους) και θα απαιτούν συνεχώς και νέες παραχωρήσεις και θα ε-

πιδιώξουν την αναβάθμισή τους σε ιδρυτική συνιστώσα του κρατιδίου και ενδεχο-

μένως αυτονομία, ομοσπονδοποίηση ή ακόμη και απόσχιση τους και ένωση με 

τον υπόλοιπο αλβανικό χώρο, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συγκυρίες, χωρίς 

βέβαια να αποκλείσουμε και την ένοπλη επαναστατική εξέγερση. Εξάλλου ο ΑΣΚ 

έχει διακηρύξει ότι θα έλθει αρωγός σε περίπτωση ανάληψης ένοπλου αγώνα από 

τους αδελφούς Αλβανούς που διαβιούν τόσο στη Σερβία όσο και στην ΠΓΔΜ.  

 Η εντεινόμενη ανασφάλεια του σλαβικού στοιχείου, λόγω των αλβανικών 

πιέσεων, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει και σε αύξηση του φιλοβουλγαρισμού, λό-

γω εθνικής και γλωσσικής συγγένειας, λαμβανομένης υπόψη της βουλγαρικής 

προπαγάνδας και των βλέψεων της Βουλγαρίας, κυρίως προς την κοιλάδα της 

Στρώμνιτσας. Σε περίπτωση τέτοιων ανακατατάξεων, λόγω πιθανής ανεξαρτητο-

ποίησης του Κ/Φ, αναμένεται, ότι ολόκληρη η Βαλκανική θα περιέλθει σε μεγάλες 

περιπέτειες, τις οποίες οφείλουν να εκτιμήσουν αντικειμενικά και νηφάλια όλοι αυ-

τοί που ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου. Στην ΠΓΔΜ πλειοψηφική εθνότητα είναι 

οι Σλαβομακεδόνες, μικρό σλαβικό έθνος συγγενικό κυρίως με τους Βούλγαρους 

και δευτερευόντως με τους Σέρβους. Σύμφωνα με την απογραφή του 2002, απο-

τελούν το 64,2% των πολιτών της χώρας, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη εθνότητα της 

χώρας, οι Αλβανοί, αποτελούν το 25,2% επί του συνόλου του πληθυσμού.  

 Μετά την ανεξαρτητοποίηση της ΠΓΔΜ από την ενιαία Γιουγκοσλαβία, το 

1991, που έδωσε στους Σλαβομακεδόνες για πρώτη φορά στην ιστορία τους ξε-

χωριστή κρατική οντότητα, το αλβανικό στοιχείο διατηρούσε ξεχωριστές πολιτικές 

οργανώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν σχεδόν μόνιμα σε κυβερνήσεις συ-

νεργασίας, ενώ, σε αντίθεση με το Κόσσοβο, όπου οι σχέσεις Σέρβων και Αλβα-

νών ήταν τεταμένες από τη δεκαετία του ’60, δεν είχαν υπάρξει σοβαρές συγκρού-

σεις σε εθνική βάση στον χώρο της μετέπειτα ΠΓΔΜ. 

Η εξέγερση του 2001 

 Ουσιαστικά με την παρότρυνση και τη βοήθεια δυνάμεων από το Κόσοβο, 

αλβανικές ένοπλες ομάδες άρχισαν ένοπλη εξέγερση η οποία διήρκεσε από τον 



- 58 - 
 

Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2001 στη βορειοδυτική ΠΓΔΜ, η οποία αντιμε-

τωπίστηκε από τον στρατό και την αστυνομία της χώρας, χωρίς να υπάρξει ωστό-

σο γενική κλιμάκωση και με υποχωρήσεις, ώστε να μην διχαστεί πλήρως η χώρα. 

Οι απώλειες από την πλευρά των Αλβανών αποσχιστών ήταν 86 μαχητές και 60 

άμαχοι, ενώ τη ζωή τους έχασαν 75 στρατιώτες της ΠΓΔΜ και 10 άμαχοι Σλαβο-

μακεδόνες. Τελικώς, με τη Συμφωνία της Οχρίδας, που υπογράφηκε στις 13 Αυ-

γούστου του 2001, πριν ακόμη λήξουν οριστικά οι συγκρούσεις, οι Αλβανοί της 

ΠΓΔΜ κέρδισαν να καθιερωθεί η γλώσσα τους ως δεύτερη επίσημη στους δήμους 

όπου έχουν ισχυρή παρουσία, ενώ αποφάσεις οι οποίες τους αφορούν απαιτούν 

στη Βουλή όχι μόνον απλή πλειοψηφία, αλλά και πλειοψηφία των βουλευτών των 

αλβανικών μειονοτικών κομμάτων. 

Τα αλβανικά μειονοτικά κόμματα 

 Ο πολιτικός ηγέτης του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού των Αλβανών 

της ΠΓΔΜ, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, Αλί Αχμέτι, ίδρυσε πολιτικό κόμμα, 

τη Δημοκρατική Ένωση για την Ολοκληρωμένη Ένταξη και συγκυβερνά τόσο με 

κεντροαριστερές, όσο και με κεντροδεξιές δυνάμεις της ΠΓΔΜ από το 2002 και ε-

ξής, με ένα «διάλειμμα» μεταξύ 2006 και 2008. Στην Εθνοσυνέλευση της ΠΓΔΜ, 

πέραν του κόμματος του κ. Αχμέτι, που σε σύνολο 123 εδρών, κατέχει 19, εκπρο-

σωπούνται δύο ακόμη κόμματα της μειονότητας, το Δημοκρατικό Κόμμα των Αλ-

βανών με 7 έδρες και η Εθνική Δημοκρατική Αναγέννηση, με 2 έδρες. 

 Πολλοί Αλβανοί κάτοικοι της ΠΓΔΜ θεωρούν την εθνικιστική γραμμή του 

κεντροδεξιού - δεξιού πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι, που προσπαθεί να 

συνδέσει τη σημερινή ταυτότητα της χώρας του με την αρχαία Μακεδονία ως προ-

σπάθεια παραγκωνισμού τους από το εθνικό αφήγημα, ενώ αντιδρούν και στην 

υιοθέτηση σύνθετου ονόματος με εθνοτικό προσδιορισμό για τη χώρα (π.χ. Σλα-

βομακεδονία), καθώς θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα τους καθιστούσε πολίτες β’ κατη-

γορίας. 

Το «τρίγωνο» Αλβανία - Κόσσοβο - Σερβία 

 Το τελευταίο διάστημα, Αλβανία και Κόσσοβο έχουν απευθύνει εμμέσως 

την απειλή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ενωθούν σε ενιαίο κράτος εάν δεν 

προωθηθούν οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κοσσόβου και η πλήρης αναγνώρισή 

του. Η προοπτική αυτή βρίσκει σφόδρα αντίθετη τη Σερβία, η οποία καλεί εμμέσως 
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σε κοινό μέτωπο αναχαίτισης του σχεδίου της Μεγάλης Αλβανίας τους πλειοψηφι-

κούς Σλαβομακεδόνες (που είναι κυρίως χριστιανοί ορθόδοξοι) και την κυβέρνηση 

της ΠΓΔΜ, καθώς και τους Σερβοβόσνιους, οι οποίοι διατηρούν ξεχωριστές ομό-

σπονδες κυβερνητικές δομές εντός της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, ενώ ανησυχία επι-

κρατεί και στο επίσης ορθόδοξο Μαυροβούνιο. 

 Ωστόσο, πολλοί θυμίζουν ότι και η πολιτική της «Μεγάλης Σερβίας», η ο-

ποία απάντησε στον αλβανικό εθνικισμό στο Κόσοβο με σκληρή βία και κατά αμά-

χων, ενώ νωρίτερα είχε ενισχύσει τους Σερβοβόσνιους σε πράξεις εθνοκάθαρσης 

κατά Βόσνιων μουσουλμάνων και Κροατών στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και σε περι-

οχές της Κροατίας, φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το ντόμινο που ακολούθησε 

στην ευρύτερη περιοχή. Η ίδια η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ θεωρεί 

ότι τα εμπόδια που έχουν τεθεί στην πορεία της χώρας προς διεθνείς οργανι-

σμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO, κυρίως από την Ελλάδα λόγω 

του ζητήματος της ονομασίας, ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις και τις εθνικιστικές 

εντάσεις στο εσωτερικό της. 

Η πολιτική κρίση του 2015 

 Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο ρόλο στο εσωτερικό «ντόμινο» έχει παίξει η ίδια η 

πολιτική αναταραχή εντός της ΠΓΔΜ τους τελευταίους μήνες. Η κεντροδεξιά - δεξιά 

κυβέρνηση του VMRO-DPMNE (61 από τις 123 έδρες στο κοινοβούλιο) του Ν. 

Γκρούεφσκι έχει γίνει στόχος αποκαλύψεων από πλευράς της κεντροαριστερής 

αξιωματικής αντιπολίτευσης (Σοσιαλδημοκρατική Ένωση – 34 έδρες), που έχει στα 

χέρια της σειρά απόρρητων τηλεφωνικών συνομιλιών στις οποίες πρωταγωνιστεί 

ο πρωθυπουργός και οι οποίες τον καθιστούν υπόλογο για σκάνδαλα νοθείας στις 

εκλογές, αλλά και για διαφθορά. Η αντιπολίτευση κατηγορεί επίσης τον κ. Γκρού-

εφσκι ότι παρακολουθούσε 20.000 πολίτες της χώρας. 

 Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ αρνείται να απαντήσει επί της ουσίας στις καταγγε-

λίες και κάνει λόγο για σχέδιο ξένων δυνάμεων, οι οποίες κατά την ίδια έχουν 

προμηθεύσει το υλικό των απόρρητων συνομιλιών στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, 

Ζόραν Ζάεφ. Ο τελευταίος σημειώνει ότι οι συνομιλίες περιήλθαν στα χέρια του 

από «πατριώτες αξιωματούχους» των υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας, που 

θέλουν να αποτρέψουν την πολιτική μονοκρατορία του κ. Γκρουέφσκι. Έχει αφήσει 

επίσης υπόνοιες ότι η αναζωπύρωση των εθνικών εντάσεων στο εσωτερικό της 
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χώρας πιθανόν να εντάσσεται σε μια προσπάθεια της κυβερνώσας παράταξης να 

στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την 

κεντρική πολιτική σκηνή. 

 Οι χώρες της Δύσης, μέσω των πρέσβεών τους στα Σκόπια, έχουν ζητήσει 

από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει θέση επάνω στις καταγγελίες της αντιπολί-

τευσης και να ξεκαθαρίσει τα ζητήματα, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι σε αντί-

θετη περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η πορεία της χώρας προς διεθνείς οργανι-

σμούς και ενώσεις. Μια νέα αναζωπύρωση των εθνικών εντάσεων, ωστόσο, σε 

συνδυασμό με δυτικές πολιτικές πιέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει την πλειοψη-

φική εθνότητα της ΠΓΔΜ και κυρίως τον εθνικιστή πρωθυπουργό Γκρούεφσκι σε 

αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού προς ανατολάς, ειδικά εάν αποδεχθεί τη 

λογική ενός μετώπου συμμαχίας με τη Σερβία, χώρα που διατηρεί ισχυρούς δε-

σμούς με τη Ρωσία, στο όνομα της αναχαίτισης του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού 

Μακεδονικό ζήτημα 

 Το ζήτημα του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα-

κεδονίας δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων. 

Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της 

Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αντιστρατεύεται τις 

θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό 

της καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Υπό το πρίσμα 

αυτό, το ζήτημα του ονόματος είναι ένα πρόβλημα με περιφερειακή και διεθνή διά-

σταση, το οποίο συνίσταται στην προώθηση αλυτρωτικών και εδαφικών βλέψεων 

εκ μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με κύριο 

όχημα την πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορι-

κής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 

 Το ζήτημα του ονόματος προέκυψε το 1991, όταν η Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας αποσχίστηκε από την ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία 

και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Ιστορικά, ο όρος «Μακεδονία», ο οποίος, σημειωτέον, είναι ελληνική λέξη, αναφέ-

ρεται στο Βασίλειο και τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων, που ανήκουν στο 

ελληνικό έθνος και αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι της ελληνικής ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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 Γεωγραφικά, ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτεί-

νεται στο σημερινό έδαφος διάφόρων βαλκανικών χωρών, με το μεγαλύτερο τμή-

μα της να βρίσκεται στην Ελλάδα και άλλα μικρότερα τμήματά της στην Πρώην Γι-

ουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Ο κύ-

ριος κορμός της ιστορικής Μακεδονίας κείται εντός των σημερινών ελληνικών συ-

νόρων και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που διαχρονι-

κά ονομάζεται Μακεδονία, με σημερινό πληθυσμό περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλ-

ληνες υπηκόους69.  

 Επί τη βάσει της Ενδιάμεσης Συμφωνίας τα δύο μέρη άρχισαν διαπραγμα-

τεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμε-

ρα. Κατά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή της Ενδιάμε-

σης Συμφωνίας, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας παραβιάζει 

συστηματικά το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας και, βεβαίως, τις υποχρεώ-

σεις της που πηγάζουν από αυτήν70. 

                                                            
69

 Τον Δεκέμβριο του 1944 τηλεγράφημα του State Department προς αμερικανικές Αρχές, με υπο-

γραφή του τότε αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Stettinius, έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι: « Η (α-

μερικανική) Κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου μακεδονικό «έθνος», μακεδονική «Μητέρα 

Πατρίδα» ή μακεδονική «εθνική συνείδηση» αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικα-

τοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα 

που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας». Σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, η 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, βα-

σίζοντας την ύπαρξη της ως ανεξάρτητο κράτος στην τεχνητή και ψευδεπίγραφη έννοια του «μακε-

δονικού έθνους», η οποία καλλιεργήθηκε συστηματικά μέσω της πλαστογράφησης της ιστορίας και 

της καπηλείας της αρχαίας Μακεδονίας, για λόγους καθαρής πολιτικής σκοπιμότητας. 
70

 Προβάλλοντας μεγαλοϊδεατικές εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας, μέσω της απεικόνισης σε 

χάρτες, σχολικά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. ελληνικών εδαφών στην εδαφική επικράτεια μιας 

«μεγάλης» Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 2, 

3, 4 και 7.1, ενισχύοντας αλυτρωτικές διεκδικήσεις και υποδαυλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα εντός 

της ελληνικής επικράτειας, κατά παράβαση του άρθρου 6.2, χρησιμοποιώντας την ονομασία «Δη-

μοκρατία της Μακεδονίας» στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων 

Εθνών, στους οποίους έχει προσχωρήσει υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιεί την προσωρινή 

ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση της σχετικής δε-

σμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11.1 (ακόμα και από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέλευσης 

των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε Πρόεδρος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονί-

ας, Branko Crvenkovski, είχε δηλώσει ότι «το όνομα της χώρας μου είναι και θα είναι Δημοκρατία 

της Μακεδονίας»), χρησιμοποιώντας σύμβολα, όπως ο Ήλιος της Βεργίνας, η χρήση των οποίων 

απαγορεύεται από την Ενδιάμεση Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 7.2, καθώς και άλλα σύμβολα 

που ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά (μετονομασία αεροδρομίου Σκο-

πίων σε «Αλέξανδρος Μακεδών», έγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, 

ονομασία οδικού άξονα Χ, στο τμήμα που διέρχεται από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας, ως «Αλέξανδρος ο Μακεδών», έγερση στα Σκόπια αψίδας «Πόρτα Μακεδονία» με 

αποτυπωμένες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, του Ήλιου της Βεργίνας και επί της οποίας 

υπάρχει ρητή αναφορά σε «Μακεδονία του Αιγαίου», ανέγερση μνημείων στο Κατλάνοβο και στο 
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 Βασική αρχή κάθε διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών είναι ότι τα εμπλεκόμε-

να μέρη πρέπει να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και εποικοδομητικό πνεύμα 

και να εξαντλούν κάθε δυνατότητα προκειμένου να καταλήξουν σε συμβιβαστική 

λύση. Η Ελλάδα είναι σταθερή στην ειλικρινή επιθυμία της για την επίτευξη μιας 

βιώσιμης συμφωνίας στο ζήτημα του ονόματος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-

μοκρατίας της Μακεδονίας71. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό 

και βιώσιμο πλαίσιο διευθέτησης, το οποίο στοχεύει στην εξεύρεση οριστικής λύ-

σης στο θέμα του ονόματος. Η θέση μας είναι σαφής: σύνθετη ονομασία με γεω-

γραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη «Μακεδονία» που θα ισχύει έναντι όλων 

(erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή. Η ελληνική Κυβέρνηση πήρε 

τον Οκτώβριο 2012 μία σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να δώσει ώθηση 

στη διαπραγματευτική διαδικασία για την επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος. 

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε επιστολή προς τον ομόλογό του της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την οποία πρότεινε την 

υπογραφή μεταξύ των δύο χωρών Μνημονίου Κατανόησης, που θα θέσει το πλαί-

σιο και τις βασικές παραμέτρους για την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονο-

μασίας72.  

  Στην απάντησή της, η πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο-

κρατίας της Μακεδονίας, αν και ευχαριστεί για την ελληνική πρωτοβουλία, επανα-

λαμβάνει τις πάγιες θέσεις της και επί της ουσίας αντιπαρέρχεται πλήρως την ελ-

ληνική πρόταση. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει, 

                                                                                                                                                                                    
Τέτοβο διακοσμημένων με τον Ήλιο της Βεργίνας, ανέγερση μνημείων στη Γευγελή, στον δήμο 

Γκαζί Μπαμπά των Σκοπίων με απεικονίσεις του Ήλιου της Βεργίνας και χάρτες της «Μεγάλης Μα-

κεδονίας», κ.λπ.),προβαίνοντας ή ανεχόμενη προκλητικές ενέργειες, οι οποίες υποδαυλίζουν ε-

χθρότητα και φανατισμό, όπως η παραποίηση της ελληνικής σημαίας και η αντικατάσταση του χρι-

στιανικού σταυρού με τη ναζιστική σβάστικα, οι προπηλακισμοί κατά ελληνικών επιχειρήσεων, επι-

χειρηματιών και τουριστών, αλυτρωτικά συνθήματα από σκοπιανούς οπαδούς σε διεθνείς αθλητι-

κές διοργανώσεις, προκλητικές και προσβλητικές σε βάρος της Ελλάδας ενέργειες στο καρναβάλι 

της πόλης Βέβτσανι, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού της πρώην Γιουγκοσ-

λαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κ.ά. 
71 http://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ 
72

 Συγκεκριμένα, η επιστολή αυτή πρότεινε ότι, προκειμένου να παρασχεθεί νέα ώθηση στην ουσία 

των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι απα-

ραίτητο οι δύο πλευρές να προχωρήσουν επί τη βάσει ενός συμφωνημένου πλαισίου  για τις βασι-

κές παραμέτρους μιας λύσης. Η λύση πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνία επί του γεγονότος ότι ο-

ποιαδήποτε πρόταση οφείλει να εμπεριέχει σαφή και οριστικό προσδιορισμό του ονόματος που δεν 

θα αφήνει περιθώρια αμφιβολιών σχετικά με τη διάκριση μεταξύ του εδάφους της πρώην Γιου-

γκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και περιοχών σε γειτονικές χώρες, ειδικότερα, της περι-

οχής της Μακεδονίας στη βόρεια Ελλάδα και ότι το συμφωνημένο όνομα θα χρησιμοποιείται έναντι 

όλων (erga omnes) και για όλους τους σκοπούς. Η ανταπόκριση διεθνώς υπήρξε θετική. 
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μέχρι στιγμής, ανταποκριθεί στις κινήσεις της Ελλάδας και εμμένει κατά τρόπο α-

διάλλακτο στην αρχική θέση της, την οποία προσπαθεί να επιβάλει de facto διε-

θνώς, με αποτέλεσμα να μην έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγμα-

τεύσεις που διεξάγονται επί 19 χρόνια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι 

προφανές ότι, με  τη στάση της, η πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα-

κεδονίας δεν σέβεται την αρχή της καλής γειτονίας73. 

 Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προσέφυγε στο Διε-

θνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ελλάδας την 17η Νοεμβρίου 2008, ισχυριζό-

μενη ότι η χώρα μας πρόβαλε αντίρρηση στην ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας 

στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην 

υπόθεση αυτή δεν υπεισήλθε στην ουσία της ονοματολογικής διαφοράς, σημειώ-

νοντας ότι δεν έχει τη σχετική δικαιοδοσία και ότι η διαφορά πρέπει να επιλυθεί 

στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσω δια-

πραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Κάλεσε, επίσης, τα δύο μέρη να εμπλα-

κούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΕ74. 

 Με τον τρόπο αυτό, η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας τίθεται ως 

προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και κριτήριο για τη διατή-

ρηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο 2013 το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, με συλλογική και ομόφωνη απόφασή του, δεν αποδέχθηκε την εισή-

                                                            
73 Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 

τα μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν με συλλογική και ομόφωνη απόφαση ότι θα απευθυνθεί πρό-

σκληση στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για ένταξή της εφόσον λυθεί το 

ζήτημα του ονόματος, κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και επα-

ναλήφθηκε σε όλες τις μεταγενέστερες Συνόδους Κορυφής της Συμμαχίας στο Στρασβούργο 

(2009), στη Λισσαβώνα (2010) και στο Σικάγο (2012). Η Σύνοδος Κορυφής της Ουαλίας (2014) δεν 

είχε διευρυνσιακή χροιά. 
74

 Η Απόφαση δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑ-

ΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και τις απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων με-

λών σε αυτή. Από πλευράς ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2008, με συλλογική και ομό-

φωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι η λύση του ζητήματος του ονόματος κατά τρόπο αμοιβαίως 

αποδεκτό αποτελεί θεμελιώδη αναγκαιότητα προκειμένου να γίνουν περαιτέρω βήματα στην εντα-

ξιακή πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς την ΕΕ. Τον Δεκέμ-

βριο 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με συλλογική και ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε ότι η 

έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα-

κεδονίας εξαρτάται από την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την προώθηση και τον 

σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την επίλυση του ονοματολογικού, στο πλαίσιο των υπό 

τον ΟΗΕ διαπραγματεύσεων. 
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γηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόδοση ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει την προοπτική 

αυτή εντός του 2014, στη βάση νέας ενημέρωσης από την Επιτροπή για την πρό-

οδο των μεταρρυθμίσεων και την πραγματοποίηση απτών βημάτων, από τα Σκό-

πια, για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την εξεύρεση αμοιβαία 

αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος στο πλαίσιο των, υπό τον ΟΗΕ, δια-

πραγματεύσεων75. H Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαπραγμα-

τευτική διαδικασία υπό τον Ειδικό Μεσολαβητή του ΟΗΕ, κ. Nimetz. Παρά την ύ-

παρξη του σοβαρού αυτού ζητήματος που επηρεάζει τις σχέσεις των δύο χωρών, 

η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει εξέχουσα οικονομική παρουσία στη γειτονική χώρα, 

η οποία συμβάλλει ουσιαστικά και σημαντικά στην ανάπτυξή της, με τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, την κατασκευή υποδομών κ.λπ76.  

 

 

                                                            
75

 Αντί η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει την 

ελληνική υποστήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική πορεία της, συνήθως απαντά στις ελλη-

νικές υποστηρικτικές χειρονομίες με νέες προκλήσεις και σκλήρυνση της στάσης της. Η Ελλάδα 

επιθυμεί και επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος του ονόματος κατά τρόπο αμοι-

βαίως αποδεκτό, σαφή και οριστικό, ο οποίος δεν θα δημιουργεί εστίες μελλοντικών τριβών. Η ελ-

ληνική Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ελλάδα όχι 

μόνον δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά αντιθέτως την υποστηρίζει. Με ελληνική συναίνεση η πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην ΕΕ και 

έφθασε στα πρόθυρα της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Επίσης με ελληνική συναίνεση καταργήθηκε το κα-

θεστώς των θεωρήσεων για τους πολίτες της γειτονικής χώρας. Βασική αντικειμενική προϋπόθεση, 

όμως, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής και ευρω-ατλαντικής πορείας κάθε υπο-

ψήφιου κράτους είναι να ασπάζεται και να σέβεται στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις 

οποίες στηρίζεται ο οργανισμός στον οποίο επιδιώκει την ένταξή του, και ιδίως την αρχή των σχέ-

σεων καλής γειτονίας που αποτελεί τη βάση μιας εταιρικής ή συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών. 
76

 Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος θα άρει ένα σημαντικό σημείο τριβής στις σχέσεις των 

δύο χωρών και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού που ενέχει η συνεργα-

σία μεταξύ των δύο χωρών. Οι ρίζες του ζητήματος του ονόματος ανάγονται στην επαύριο του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Στρατάρχης Τίτο διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που καλείτο 

μέχρι τότε Vardar Banovina (δηλαδή τη σημερινή Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-

νίας), χορηγώντας της καθεστώς ομόσπονδης συνιστώσας της τότε νέας ομοσπονδιακής Γιου-

γκοσλαβίας και μετονομάζοντάς την αρχικά σε «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και, στη συνέ-

χεια, σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Παράλληλα, άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα 

ενός χωριστού και διακριτού «μακεδονικού έθνους».  Ο Στρατάρχης Τίτο είχε βεβαίως πολλούς 

λόγους να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, με κυριότερο την πρόθεσή του να θεμελιώσει μελλοντικές 

εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και να εξασφα-

λίσει διέξοδο στο Αιγαίο. Οι βλέψεις του Στρατάρχη Τίτο στην ευρύτερη Μακεδονία είχαν επιβεβαι-

ωθεί ήδη από το 1944, όταν ανήγγειλε δημόσια ότι στόχος του ήταν να επανενώσει «όλα τα τμήμα-

τα της Μακεδονίας που διασπάστηκαν το 1912 και 1913 από τους βαλκάνιους ιμπεριαλιστές». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΣΥ-

ΦΟΠΕΔΙΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Στην περιοχή των Βαλκανίων προσπαθώντας να εντοπίσουμε τους κύριους 

δρώντες «παίκτες» της χερσονήσου οδηγούμαστε χωρίς αμφιβολία σε δύο σταθε-

ρούς πόλους, αυτούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Με αυτό το πλαίσιο κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθεί η πολιτική της Τουρκία στα Βαλκάνια ειδικότερα την πα-

ρούσα περίοδο που έντονα έχει παρουσιάσει χαρακτηριστικά σημάδια «νέο- οθω-

μανισμού». Τα Βαλκάνια αποτελούν το σημείο επαφής της Ευρώπης με την Ισλα-

μική θρησκεία. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (σε ορισμένες περιπτώσεις και η 

πλειοψηφία) σε περιοχές όπως η Αλβανία, η Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, η Π.Γ.Δ.Μ 

είναι Μουσουλμάνοι. Εκτιμάται ότι ο μουσουλμανικός/ισλαμικός παράγοντας θα 

είναι σημαντικός για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα η περιοχή χαρα-

κτηρίζεται από μια άλλη σημαντική πολιτιστική - θρησκευτική διαίρεση: αυτή μετα-

ξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού (Ντόκος, Η Βαλκανική Πολιτική της Τουρκίας 

2010, 114). 

 Βασικό κανόνα διαμόρφωσης της τουρκικής βαλκανικής πολιτικής σύμφωνα 

με τις αντιλήψεις του τουρκικού κατεστημένου αποτελεί η αντίληψη ότι γεωγραφι-

κά, ιστορικά και πολιτιστικά η Τουρκία είναι μια βαλκανική χώρα και ότι λόγω των 

ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών, νομιμοποιείται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στην περιοχή (ΥΠΕΞ Τουρκίας 2012). Εξάλλου ο Νταβούτογλου (σύμφωνα με το 

βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος) εκτιμά ότι: «Το οθωμανικό υπόλειμμα, που συνίστα-

ται στις μουσουλμανικές κοινότητες των Βαλκανίων, αποτελεί παράγοντα με θεμε-

λιώδη επιρροή στη βαλκανική πολιτική της Τουρκίας» και ότι, σήμερα, έχει αποκα-

λυφθεί ότι ήταν πολιτικό σφάλμα η εκκένωση περιοχών των Βαλκανίων δια μέσου 

των μεταναστεύσεων αυτών των κοινοτήτων, που στο παρελθόν θεωρήθηκαν βά-

ρη για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Προσθέτει ότι, τώρα, η Τουρκία έχει σημα-

ντικές δυνατότητες να γίνει κύριος των στοιχείων της οθωμανικής κληρονομιάς, 

που κατοχυρώθηκαν από την ιστορική συσσώρευση (Νταβούτογλου 2010). 

 Η βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Βαλκανικές χώρες (και ιδιαί-

τερα την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία - τις «ανεξάρτητες» κομμου-

νιστικές χώρες της περιοχής-, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πολυμερούς διπλωματί-
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ας, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μετά την πτώση των κομμουνιστι-

κών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, Τούρκοι επιχειρηματίες άρχισαν να δι-

ερευνούν τις δυνατότητες και ευκαιρίες οικονομικής διείσδυσης στις πρώην κομ-

μουνιστικές χώρες των Βαλκανίων, καθώς δημιουργήθηκε ένα κενό ισχύος στην 

περιοχή των Βαλκανίων, το οποίο η Τουρκία (αλλά και άλλες χώρες) έσπευσε να 

εκμεταλλευτεί.  

 Για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για πολιτική και οικο-

νομική διείσδυση, η Τουρκία μπορούσε να επιλέξει το ρόλο του προστάτη των 

μουσουλμανικών πληθυσμών των Βαλκανίων, σε βάρος των διμερών της σχέσε-

ων με τις κατ' εξοχήν ορθόδοξες βαλκανικές χώρες ή μπορούσε να προωθήσει έ-

ναν ευρύτερο ρόλο ως κέντρο μιας νέας διαβαλκανικής συνεργασίας και σταθερό-

τητας, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα. Αν και η αρχική επιλογή 

της Τουρκίας ήταν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των σχέσεων με τις χώρες 

της περιοχής και της «προσεκτικής» πολιτικοοικονομικής διείσδυσης στα Βαλκάνι-

α, μετά την έναρξη της βοσνιακής κρίσης υιοθέτησε το ρόλο του προστάτη των 

μουσουλμανικών μειονοτήτων. Ωστόσο, κινήθηκε και προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης των σχέσεών της με κράτη όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν 

χριστιανοί, όταν αυτό εξυπηρετούσε τα σχέδιά της (π.χ. Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ) 

(Ντόκος, Η Βαλκανική Πολιτική της Τουρκίας 2010, 115 -116). 

 Μπορεί να ειπωθεί ότι η τουρκική πολιτική στην Βαλκανική χερσόνησο α-

ναπτύσσεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το επίπεδο των διμε-

ρών σχέσεων και η προώθησή τους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς χα-

ρακτηριστική κίνηση αποτελεί η πρώτη επίσκεψη μετά από 23 χρόνια τούρκου 

προέδρου στη Σερβία (Αμπντουλάχ Γκιούλ στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο του 2009). 

Το δεύτερο έγκειται στην δημιουργία τριμερών μηχανισμών για την ανάπτυξη σχέ-

σεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας με παραδείγματα τις τριμε-

ρείς διαβουλεύσεις που ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία της ίδιας της Τουρκίας και εί-

ναι οι Τουρκία - Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Σερβία και Τουρκία - Βοσνία - Ερζεγοβίνη - 

Κροατία. Ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο που στοχεύει στην επίτευξη ευρέων συνεργα-

σιών μέσω δομών όπως: 

 1. Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East 

European Cooperation Process) ενέχει ιδιαίτερη σημασία ως η μόνη αναπτυσσό-
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μενη πρωτοβουλία από την ίδια την περιοχή. Η Τουρκία είναι ιδρυτικό μέλος του 

SEECP, το οποίο απαρτίζεται από 14 μέλη. 

 2. Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), που είναι το λει-

τουργικό σκέλος του SEECP, που έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή συνερ-

γασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη προάγοντας την ολοκλήρωση της περιοχής 

στις ευρωπαϊκές και ευρώ-ατλαντικές δομές. 

Σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η σχέση της Τουρκίας με τα 

Βαλκανικά κράτη και τους λαούς της, περιγράφονται ως εξής: 

 Με την αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας, όλες οι ισορροπίες στα Βαλκάνια 

άλλαξαν και η αστάθεια που προέκυψε από αυτήν την διαδικασία έφθασε σε ένα 

επίπεδο που απείλησε τη διεθνή ειρήνη. Στη δεκαετία του '90 τα Βαλκάνια έπρεπε 

να βιώσουν μέσω των καταστροφικών πολέμων και τη φυλετική κάθαρση, το ση-

μερινό περιβάλλον της ειρήνης και η σταθερότητα θα μπορούσαν να έχουν επιτευ-

χθεί μόνο μετά από τη διεθνή επέμβαση. Μετά από τις ανακηρύξεις της ανεξαρτη-

σίας από το Μαυροβούνιο το 2006 και από το Κοσσυφοπέδιο το 2008, τα σύνορα 

των πρόσφατα ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή έχουν καθορισθεί. 

 Ο υψηλού επιπέδου πολιτικός διάλογος, για ασφάλεια όλων, η απώτατη οι-

κονομική ενσωμάτωση και η συντήρηση των πολυεθνικών, πολυπολιτισμικών και 

πολυθρησκευτικών κοινωνικών δομών στην περιοχή αποτελούν τέσσερις κύριους 

άξονες της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία διαμορφώνεται από τις 

αρχές της «περιφερειακής ιδιοκτησίας» και της «συνολικότητας». Οι κύριοι στόχοι 

είναι η επιτάχυνση της υπάρχουσας συνεργασίας μέσω της δημιουργίας «των το-

μέων κοινού ενδιαφέροντος» μεταξύ των χωρών της περιοχής και η επίτευξη μιας 

εκτενούς περιφερειακής ολοκλήρωσης. Όντας η ίδια η Τουρκία μια βαλκανική χώ-

ρα, αυτή αποδίδει μεγάλη σημασία στις διμερείς σχέσεις της με τις βαλκανικές χώ-

ρες και διατηρεί τις καλές σχέσεις με όλες. Οι διμερείς σχέσεις της με αυτές τις χώ-

ρες είναι βασισμένες στις αρχές του σεβασμού της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας 

και της εδαφικής ακεραιότητας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κα-

θώς και στη περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων βάσει των ιστορικών δεσμών μας και 

της αρχής της καλής γειτονίας. 

 Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών της Τουρκίας και των χωρών της πε-

ριοχής έχουν επεκταθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και συγγε-
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νικές κοινότητες στις βαλκανικές χώρες αφ' ενός, καθώς και πολίτες βαλκανικής 

καταγωγής που ζουν στην Τουρκία αφετέρου. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε κρίση 

στα Βαλκάνια έχει επιπτώσεις στην Τουρκία στενά και έτσι, η διατήρηση της ειρή-

νης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια ενέχει ζωτικής σημασίας για την Τουρκία 

από αυτή την άποψη. Η Τουρκία θεωρεί ότι η διεθνής παρουσία, ειδικά σε Κοσσυ-

φοπέδιο και Βοσνία - Ερζεγοβίνη, είναι σημαντική και απαραίτητη και για την ενί-

σχυση των κρατικών δομών σε αυτές τις χώρες και για την περιφερειακή σταθερό-

τητα. Η Τουρκία, επομένως, συμβάλλει σε όλες τις διεθνείς παρουσίες και πρωτο-

βουλίες στην περιοχή. Η Τουρκία, θεωρεί ότι είναι οι ίδιες οι βαλκανικές χώρες που 

μπορούν να καθορίσουν το μέλλον τους και να συμβάλλουν με επιμονή στην ανά-

πτυξη των αυθεντικών μηχανισμών συνεργασίας στα Βαλκάνια77. 

 Σε ότι αφορά τους δεσμούς της Τουρκίας με το Κοσσυφοπέδιο μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως σχέσεις, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οικο-

νομικού και διπλωματικού προσανατολισμού, με την Τουρκία να επιθυμεί το κάτι 

παραπάνω όπως την εκπλήρωση των προσδοκιών και φιλοδοξιών της για ανάλη-

ψη ηγετικής θέσης στην περιοχή, γεγονός που αποδεικνύεται από τις κινήσεις του 

προέδρου της Τουρκίας Τ. Ερντογάν με χαρακτηριστικότερη να αποτελεί η δήλω-

ση που έκανε σε επίσκεψή του στο Κοσσυφοπέδιο ως πρωθυπουργός: «Το Κό-

σοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κόσοβο». Συνεπώς μία διεθνή αναγνώριση του 

Κοσσυφοπεδίου μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα της Τουρκίας για τον επηρεα-

σμό της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα Βαλκάνια. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 Η μόνη βαλκανική χώρα που μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα είναι η 

Τουρκία (και υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν σ’ αυτή να 

παίξει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Ο προσανατολισμός της ελληνικής αμυντικής 

πολιτικής μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 βασιζόταν στην αμερικανική πε-

ποίθηση ότι η κυριότερη απειλή για την ελληνική ασφάλεια προερχόταν από το 

εσωτερικό και όχι από το εξωτερικό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ήταν εξοπλι-

σμένες και οργανωμένες κυρίως για να αντιμετωπίσουν μια εσωτερική κομμουνι-

                                                            
77

 Τα Ευρασιατικά Βαλκάνια δεν είναι εντός των δυνατοτήτων της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, 

είναι περιοχή που απαιτεί μεγάλη ισχύ προκειμένου να έρθει αντιμέτωπη πρωταρχικά με τον Ρωσι-

κό παράγοντα και ακολούθως με άλλους διεθνείς ισχυρούς δρώντες είτε κράτη (ΗΠΑ - Κίνα - Ισ-

ραήλ - Σαουδική Αραβία), είτε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε - ΝΑΤΟ), οι οποίοι παρότι έχουν καλές 

σχέσεις, εκτιμάται ότι δεν επιθυμούν η Τουρκία να επεμβαίνει και να επεκτείνεται γεωστρατηγικά 

και πολιτιστικά-θρησκευτικά από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου μέχρι τα Βαλκάνια, Μαύρη Θά-

λασσα και Καύκασο, έχοντας ηγετικό ρόλο, καθόσον έτσι τίθεται εκτός επιρροής των ισχυρών διε-

θνών δρώντων και καθίσταται ισότιμος με αυτούς. 
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στική απειλή . Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Κοσσυφοπεδίου όπως τις 

παρουσιάζει (χωρίς όμως απαραίτητα να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα) 

το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ Τουρκίας 2012) μπορούν να συνοψι-

στούν στα παρακάτω: 

 1. Η Τουρκία υποστηρίζει την ανάπτυξη Κοσσυφοπεδίου και την ένταξή 

του στις ευρωατλαντικές δομές. 

 2. Η Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο έχουν άριστες διμερείς σχέσεις που 

προέρχονται από τους κοινούς δεσμούς ιστορίας και αδελφοσύνης. 

 3. Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της σταθερότη-

τας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κοσσυφοπεδίου και στην καθιέρωση εποι-

κοδομητικών σχέσεων. 

 4. Η Τουρκία έχει αναγνωρίσει τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου, 

που δήλωσε την ανεξαρτησία της στις 17 Φεβρουάριου 2008, στις 18 Φεβρουάρι-

ου 2008. 

 5. Το γραφείο συνδέσμου στην Πρίστινα, που ήταν σε ισχύ από το 

1999, έχει μετασχηματιστεί σε πρεσβεία. 

 6. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ το 1999, συνεχίζει να παρέ-

χει υποστήριξη στο Κοσσυφοπέδιο σε πολιτικούς, στρατιωτικούς, ανθρωπιστικούς 

και οικονομικούς τομείς. Η Τουρκία συμμετείχε επίσης στην αποστολή EULEX ως 

«πιθανή συμμετέχουσα τρίτη χώρα», η οποία τελείωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. 

 7. Η Τουρκία είναι δεσμευμένη να συνεχίσει την υποστήριξη στο αίτημα 

του Κοσσυφοπεδίου για περαιτέρω διεθνείς αναγνωρίσεις, καθώς επίσης και για 

την ιδιότητα μέλους στους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης υποστηρίζει πλήρως τη 

διαδικασία διαλόγου μεταξύ Πρίστινας - Βελιγραδιού που διευκολύνει την πρόοδο 

και των δύο χωρών προς το στόχο της ένταξής τους στην Ε.Ε. 

 8. Πρόσφατα, οι υψηλού επιπέδου επισκέψεις που πραγματοποιούνται 

μεταξύ των δύο χωρών έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Αφ' 

ενός, οι επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών, των πανεπιστημίων, των δήμων, των 

κυβερνητών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνεχίζονται με αυξανόμενο 
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ρυθμό. Πραγματοποιούνται διάφορες τουρκικές επενδύσεις στο Κοσσυφοπέδιο 

όσον αφορά στην υποδομή, στην ασφάλεια και στις τραπεζικές εργασίες. 

 9. Οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου τουρκικής προέλευσης, ο αριθμός 

των οποίων υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20 χιλιάδες, αποτελεί μια σημαντική 

γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Οι Κοσοβάροι Τούρκοι συμβάλλουν ενεργά στις 

πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές στο Κοσσυφοπέδιο. 

Παρά ταύτα, στις σχέσεις των δύο χωρών εντοπίζεται μια προσπάθεια ανάπτυξης 

οικονομικών δεσμών, με την Τουρκία να επιθυμεί να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο78, 

χωρίς όμως να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η τουρκική επιρ-

ροή στο Κοσσυφοπέδιο να είναι αρκετά χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη επιρ-

ροή των ΗΠΑ, που τους βλέπουν ως απελευθερωτές τους από τους Σέρβους 

(Κουγιάννου 2014).  

 Όλα τα παραπάνω καταλήγουν σε μία έννοια που αρκετά περιορισμένα α-

κούγεται έως καθόλου από την πολιτική ελίτ της χώρας μας στη σημερινή εποχή 

άλλα όμως δεν δύναται να αποσοβηθεί από τις εν δυνάμει απειλές της εθνικής κυ-

ριαρχίας και ακούγεται στο όνομα «μουσουλμανικό τόξο». Πρόκειται για τη δημι-

ουργία ενός άξονα που θα επεκτεινόταν διαμέσου της Βουλγαρίας και της Π.Γ.Δ.Μ 

στο Κοσσυφοπέδιο και από εκεί στην Βοσνία και θα κατέληγε στην Αλβανία με 

σκοπό την άσκηση τουρκικής επιρροής σε αυτά τα κράτη και ευρύτερα στα Βαλκά-

νια μέσω του θρησκευτικού παράγοντα και των τουρκικών - μουσουλμανικών μει-

ονοτήτων.  

 Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία προωθεί μία πολιτική αναβάθμιση του ρόλου 

της σε περιφερειακό σταθεροποιητικό παράγοντα των Βαλκανίων ενώ ταυτόχρονα 

επιδιώκει να εξασθενήσει την ελληνική επιρροή στην περιοχή και έτσι με ένα έμμε-

σο τρόπο η τουρκική απειλή κατά της Ελλάδας να εξαπλωνόταν από τα βόρεια 

σύνορά της μέχρι και τα ανατολικά Συνεπώς ένα ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο μπο-

                                                            
78 Δεν απουσιάζουν όμως τα θερμά διπλωματικά «ευχολόγια» από την πλευρά του Κοσσυφοπεδί-

ου και συγκεκριμένα σε δηλώσεις από τον μουσουλμάνο πρώην υπουργό εξωτερικών Ενβέρ Χο-

τζάι που αναφέρθηκε πώς «... η Τουρκία διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στα Βαλκάνια, εξαιτίας του 

κοινού παρελθόντος, της κοινής θρησκείας, της μεγάλης υποστήριξης που παίρνουμε από την 

τουρκική κυβέρνηση». Επιπλέον, ο νυν αναπληρωτής Υπουργός εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου 

Πετρίτ Σελίμι σε συνέντευξη του στην τουρκική Zaman δήλωσε ότι «Το Κοσσυφοπέδιο είναι ευγνώ-

μον στην Τουρκία για την πορεία του στην ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και την αποδοχή του 

σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο» προσθέτοντας ότι «η επιτυχία του Κοσσυφοπεδίου οφείλεται 

εν μέρει στις φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς επίσης και την Ε.Ε και τις ΗΠΑ». 
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ρεί να αποτελέσει κομμάτι του «παζλ» που αναμένει η Τουρκία να τοποθετήσει για 

να ολοκληρώσει την κυριαρχία της στα Βαλκάνια. 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Επιρροή του Ισλάμ ως πολιτικό - κοινωνικό κίνημα σημειώνεται σε αρκετές 

χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η ακραία του μορφή, ο φανατικός 

ισλαμισμός και η τρομοκρατία, θεωρείται ως μια σημαντική απειλή κατά των μετρι-

οπαθών αραβικών καθεστώτων, καθώς και των δυτικών συμφερόντων δημιουρ-

γώντας έτσι μια κλασσική κίνηση περικύκλωσης. Η εμφάνιση ισλαμικών τρομοκρα-

τικών οργανώσεων στα Βαλκάνια, συνδέεται, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. 

Ήταν φυσικό, οι ηγέτες των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων να επιλέξουν 

τις περιοχές αυτές για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και να μεταφέρουν 

το πεδίο δράσης τους στην Ευρώπη, αφού κατοικούνταν από συμπαγείς μου-

σουλμανικούς πληθυσμούς, κυρίως η Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο και η Π.Γ.Δ.Μ. 

 Σε αυτά τα κράτη, τη δεκαετία του '90, ο κρατικός μηχανισμός ήταν ανύ-

παρκτος, λειτουργούσε οικονομία πολέμου, κατά συνέπεια επικρατούσαν συνθή-

κες φτώχιας και ανθούσε η διαφθορά και η εγκληματικότητα. Σε αυτό το περιβάλ-

λον, βρήκαν πρόσφορο έδαφος ακραίες ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες εκμεταλ-

λευόμενες όλα αυτά που αναφέρθηκαν και με δούρειο ίππο την θρησκεία του Ισ-

λάμ, κατάφεραν να στήσουν με την βοήθεια Αραβικών κρατών, κέντρα προσηλυτι-

σμού στις ακραίες εκδοχές του Ισλάμ και να δημιουργήσουν μια γενιά ακραίων ισ-

λαμιστών. Στις τάξεις τους περιλαμβάνονταν και μαχητές με εμπειρία από τον πό-

λεμο του Αφγανιστάν και άλλοι τζιχαντιστές από όλο τον κόσμο. Όλοι αυτοί, μετά 

το πέρας του πολέμου, το 1995, δημιούργησαν ένα ολόκληρο δίκτυο υποδομών, 

μέσω του οποίου υποστήριζαν την ισλαμική τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο .  

 Υπολογίζεται ότι την περίοδο 1992-1995 περίπου 10.000-15.000 άτομα εκ-

παιδεύθηκαν σε μορφές «ιερού πολέμου» και έλαβαν μέρος σε μάχες στη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Νότια Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ, Αφγανιστάν, Ιράκ, Τσετσενία 

(Αρβανίτης 2014). Στο πλευρό των τζιχαντιστών, που δρουν στο Ιράκ και τη Συρία, 

εκτιμάται ότι πολεμούν 600 - 700 μαχητές, που προέρχονται από χώρες της Βαλ-

κανικής, με την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία, να έχουν τη μερίδα του 

λέοντος και αυτό παρά τις προσπάθειες των εκεί επίσημων αρχών, να ελέγξουν το 

φαινόμενο, ποινικοποιώντας τη συμμετοχή των πολιτών τους σε συγκρούσεις που 
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γίνονται σε τρίτες χώρες79. Επιπρόσθετα συνεχίζουν οι ίδιες πηγές «οι ισλαμιστές 

άρχισαν να αυξάνουν την επιρροή τους από το 2012, οδηγώντας σε κινητοποίηση 

τις Αρχές του Κοσσυφοπεδίου που έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες συλλήψεις 

υπόπτων για στρατολόγηση τζιχαντιστών και ακραία ισλαμιστική συμπεριφορά»80. 

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ως και 150 Κοσοβάροι ισλαμιστές πολεμούν στη 

Συρία και 20 έχουν ήδη σκοτωθεί. 

 Ταυτόχρονα η Ελλάδα αποτελεί μαζί με άλλες χώρες του Νότου τα «σύνο-

ρα» της Ε.Ε. Όμως τα τελευταία χρόνια λόγω των πολιτικών ανακατατάξεων σε 

κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, δέχεται πλήθος μουσουλμά-

νων προσφύγων, οι οποίοι είτε θέλουν να την χρησιμοποιήσουν σαν πύλη για την 

Ευρώπη, είτε θέλουν να παραμείνουν σε αυτή ζητώντας άσυλο. Η κατάσταση αυ-

τή, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία της Ελλάδας την τελευταία πενταε-

τία και την άνοδο του ισλαμικού φονταμενταλισμού στα κράτη από τα οποία 

προέρχονται οι μετανάστες, καθιστά την κατάσταση επικίνδυνη και απαιτεί προσε-

κτικούς χειρισμούς από το ελληνικό κράτος. 

 Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη τη διαμορφούμενη 

κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο σε συνδυασμό με την σταδιακή μετατροπή της 

Τουρκίας σε Ισλαμικό καθεστώς και τις πάγιες επιδιώξεις της Άγκυρας για εξά-

πλωση προς τη Δύση φέρνουν τη Ελλάδα στο σταυροδρόμι των εξελίξεων. Επι-

πρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί, ότι η πιθανότητα «η Τουρκία να εξακολουθεί να 

στηρίζει, χρηματοδοτεί και να εφοδιάζει τους τρομοκράτες και όσον αφορά την Ελ-

                                                            
79 Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να σημάνει συναγερμός στις βαλκανικές χώρες μετά το αυξα-

νόμενο κύμα τζιχαντιστών, προκαλώντας εύλογο προβληματισμό στις κυβερνήσεις. «Έρχεται το 

Χαλιφάτο» έγραψαν κάποιοι οπαδοί του Ισλαμικού Κράτους στον εξωτερικό τοίχο του σερβοορθό-

δοξου μοναστηριού στο Ντέτσανι στο δυτικό Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που ίσως φανερώνει πώς το 

Ισλαμικό Κράτος κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους Κοσοβάρους. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, 

η Πρίστινα στο Κοσσυφοπέδιο ίσως να αποτελεί «κέντρο ακραίας ισλαμικής προπαγάνδας η οποία 

συνδυάζεται παράλληλα με την πολιτιστική γενοκτονία όλων ανεξαιρέτως των Σέρβο- Ορθόδοξων 

μνημείων και ιστορικών κτερισμάτων» (Μιχαλέτος, Radical Islam Monitor in Southeast Europe 

2012). 
80 Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Πρίστινας, παρατηρείται μια συνεχής 

προώθηση στο Κοσσυφοπέδιο τζιχαντιστών από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα η αστυνομική 

διεύθυνση της Πρίστινας ανέφερε πως ΤΟ Απειλητικό μήνυμα που έλαβε το τηλεοπτικό δίκτυο 

Report TV. Οι υποστηρικτές του ISIS στην Αλβανία ανακοινώνουν πως: «Φτάνουμε σύντομα. Είναι 

καλύτερα οι πρωθυπουργοί αυτοί να προσέχουν». Το μήνυμα συνοδεύεται με μια φωτογραφία που 

περιέχει σχεδιασμένη την Μεγάλη Αλβανία, τα σύμβολα του ISIS και τους Πρωθυπουργούς των 

Βαλκανικών χωρών στις φλόγες. Οι τζιχαντιστές αυτοί προφανώς έχουν βρει άσυλο στην Τουρκία 

και από εκεί ορμώμενοι προωθούνται σε όλα τα Βαλκάνια με την ανοχή των τουρκικών αρχών (Χα-

τζόπουλος 2014). 
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λάδα, αυτού του είδους οι ενέργειες και τα φαινόμενα που εκτυλίσσονται σε όμορες 

ή γειτονικές χώρες σε συνδυασμό με ένα συνεχές κύμα παράνομης μετανάστευ-

σης, επιβαρύνει το εσωτερικό σύστημα ασφαλείας» (Μιχαλέτος, Radical Islam 

Monitor in Southeast Europe 2014). 

  Η τρομοκρατία όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία απειλεί 

την Ευρώπη που φυσικά μέρος της αποτελεί και η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί-

τε ως «Πέρασμα» για τη διέλευση εξτρεμιστικών στοιχείων από τη Μ. Ανατολή 

προς Παράλληλα ττραγματοττοιηθήκαν συλλήψεις Κοσοβάρων πολιτών στην Ιτα-

λία με την κατηγορίατης «ανοχής της τρομοκρατίας» και «υποκίνηση ψυλετικού 

μίσους» καθώς αποτελούν τον πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους προωθώντας 

προπαγάνδα και απειλές κατά του Πάπα και του πρώην Πρεσβευτή των ΗΠΑ στο 

Κοσσυφοπέδιο (Euronews 2015) την Ευρώπη και εάν τυχόν υπάρξει πολιτική 

βούληση για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου τότε η χώρα μας μπορεί να αντι-

μετωπίσει αντίποινα από τη διεθνή ισλαμική τρομοκρατία, που στην ουσία είναι 

μέρος του ευρύτερου συνόλου του μοντέρνου - παγκοσμιοποιημενού οργανωμέ-

νου εγκλήματος με θρησκευτική χροιά ασφαλώς. 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό 

γεγονός που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία νέων κρατών στον ευρύτερο 

μετα-σοβιετικό χώρο αλλά και σε μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών ανακατατά-

ξεων, όπου τα αποσχιστικά κινήματα, μέσω της έκφρασης του δικαιώματος της 

αυτοδιάθεσης επανήλθαν στο προσκήνιο και στιγμάτισαν την τελευταία δεκαετία 

του 20ου αιώνα με τις προεκτάσεις τους να φθάνουν μέχρι τις μέρες μας. Παρόλα 

αυτά, οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν ότι οι αποσχίσεις εδαφών είναι κομμάτι 

της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας. 

  Συνεπώς, με την ίδια λογική με την οποία δημιουργήθηκε η κρατική οντότη-

τα του Κοσσυφοπεδίου, δηλαδή με πρόσχημα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

της αλβανικής μειονότητας από το Σερβικό κράτος, πιθανόν μεσοπρόθεσμα να τε-

θεί και θέμα δημιουργίας «κράτους» της Δυτικής Θράκης, προκειμένου να προστα-

τευτούν τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας, έναν στόχο που απροκά-

λυπτα προωθεί για δεκαετίες η Τουρκία. Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα των διεθνών 

πολιτικών εξελίξεων, η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας στην ελληνική 
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Θράκη δημιουργεί αναπόφευκτες συγκρίσεις καθόσον ο όρος «μουσουλμανική 

μειονότητα» αποτυπώνει ξεκάθαρα και αποκλειστικά μόνο την θρησκευτική ομοιο-

γένεια των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής. Αντιπαραβάλλοντας αυτές 

τις συνθήκες οι οποίες διαμόρφωσαν τα παραπάνω αποσχιστικά κινήματα με την 

υφιστάμενη κατάσταση στη Θράκη και την ύπαρξη της εκεί θρησκευτικής μειονότη-

τας, παρά τις όποιες διαφορές εντοπίζονται, εντούτοις καταδεικνύουν ως απαραί-

τητη την υιοθέτηση από ελληνικής πλευράς κατάλληλης εθνικής πολιτικής που θα 

περιορίσει τις παραμέτρους δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων αυτο-

νόμησης και απόσχισης αυτής στα πρότυπα των αποσχιστικών κινημάτων της τε-

λευταίας δεκαπενταετίας81. 

 Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές μεταξύ των αποσχιστικών 

κινημάτων των Βαλκανίων και του μειονοτικού ζητήματος στη Θράκη είναι εμφα-

νείς καθώς στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε εθνικές μειονότητες που 

προϋπήρχαν σε περιοχές που απολάμβαναν κάποιου είδους περιορισμένη ή διευ-

ρυμένη εδαφική αυτονομία, σε αντίθεση με τη μειονότητα στη Θράκη όπου ο όρος 

«μουσουλμανική» αποτυπώνει ξεκάθαρα την θρησκευτική ομοιογένεια και εθνοτι-

κή ετερογένεια των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής. Παρόλα αυτά, η 

απειλή που προβάλλει η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι 

υπαρκτή και απαιτείται η λήψη ουσιωδών και αποφασιστικών μέτρων για την αντι-

μετώπιση του ορατού δια γυμνού οφθαλμού επερχόμενου κινδύνου. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το Κοσσυφοπέδιο 

ως ανεξάρτητο κράτος με κύριους σκοπούς την άσκηση επιρροής στο μικρό κρατί-

διο και τη δημιουργία «τετελεσμένου» σε υπόθεση απόσχισης κυριαρχούσας εθνό-

τητας από κρατική οντότητα ώστε να τη χρησιμοποιήσει για τη «νομιμοποίηση» 

του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Η εξέταση των περιπτώσεων επιφανειακά 

                                                            
81

 Περαιτέρω η Τουρκία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την θρησκεία του Ισλάμ προσπαθεί με-

θοδικά εδώ και πολλά χρόνια να αμφισβητήσει την θρησκευτική και εθνοτική διαφορετικότητα της 

μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και να πείσει ότι πρόκειται για «τουρκική μειονότητα». 

Μάλιστα, με μεθοδευμένες ενέργειές της, όπως η οικονομική διείσδυση στη Θράκη, η άσκηση πίε-

σης και η απομόνωση των Πομάκων Αθίγγανων ή Μουσουλμάνων από το τούρκικο προξενείο της 

Κομοτηνής, προσπαθεί να επιβάλλει αυτή την ρατσιστική και εθνικιστική πραγματικότητα. Όλα αυτά 

σηματοδοτούν μία συντονισμένη απόπειρα της τουρκικής πολιτικής, που στόχο έχει το πέρασμα 

από την έγερση μειονοτικού ζητήματος, στην υποκίνηση αυτονομιστικού κινήματος. 
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μπορεί να οδηγήσει στη λανθασμένη άποψη περί ομοιότητας, αλλά μετά από λε-

πτομερή ανάλυση διαπιστώνεται η ασυμβατότητα των δύο υποθέσεων. Θέλοντας 

να αντιπαρατεθούν οι διαφορές θα μπορούσε να αναφερθεί αρχικά ότι, το Κοσσυ-

φοπέδιο κατά την έναρξη της κρίσης αποτελούσε τμήμα της κρατικής κυριαρχίας 

της Γιουγκοσλαβίας, σε αντίθεση με την Κύπρο που κατά την τουρκική εισβολή ή-

ταν και συνεχίζει να είναι ανεξάρτητο κράτος. Η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου 

με την κήρυξη της ανεξαρτησίας της είχε υποστηριχθεί άμεσα από 35 χώρες που 

μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός έχει ανέλθει στα 110 κράτη με μέρος αυτών να α-

ποτελεί η πλειοψηφία του δυτικού κόσμου, ενώ η παράνομη κυβέρνηση του κατε-

χόμενου τμήματος της Κύπρου έχει αναγνωρισθεί ως τουρκική δημοκρατία βόρει-

ας Κύπρου μόνο από την Τουρκία .  

 Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία της νόμι-

μης Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια του νησιού, έχουν καταδικάσει 

την τουρκική εισβολή και έχουν ανακηρύξει την προσπάθεια απόσχισης ως παρά-

νομη. Από την άλλη πλευρά, λόγω διαφωνίας των μονίμων μελών του συμβουλίου 

ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τηρεί ουδέτερη στάση στην υπόθεση αναγνώ-

ρισης του Κοσσυφοπεδίου. Η υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου παρουσιάζει αργή αλ-

λά σταθερή πρόοδο με την Ε.Ε να παίζει καταλυτικό ρόλο, σε αντίθεση με το κατε-

χόμενο τμήμα της Κύπρου που δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική πρόοδο82. Κα-

τόπιν των παραπάνω, είναι προφανές ότι η Τουρκία με την ενέργεια της να ανα-

γνωρίσει την απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου από τη κρατική κυριαρχία της Γιου-

γκοσλαβίας, απέτυχε να την ταυτίσει με την υπόθεση της Κύπρου αλλά έβαλε τις 

προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση της απόσχισης δικού της εδαφικού διαμερί-

σματος από τους Κούρδους. 

 

 

 

 

                                                            
82 Το διεθνές δίκαιο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Διεθνές Δικαστηρίου στην υπόθεση του 
Κοσσυφοπεδίου, δεν υποστήριξε την προσφυγή της Σερβίας καθώς αποτέλεσε αντικείμενο διαφωνίας, 
ενώ η ανακήρυξη του «ψευδοκράτους» αποτελεί ξεκάθαρη παράνομη πράξη . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί μια εξαιρετικά χαρακτηριστική 

μικρογραφία των εθνοτικών και μειονοτικών συγκρούσεων, που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα, αλλά κυρίως της φύσης και του τρόπου αντιμετώπισης παρόμοιων 

κρίσεων στον 21ο αιώνα. Είναι ένα φαινόμενο της αυξανόμενης αυτοσυνειδησίας 

λαών, εθνοτήτων ή και μειονοτήτων, που τείνουν να διεκδικήσουν την αυτοδιάθεση 

τους, είτε δημιουργώντας νέες κρατικές οντότητες (με αφετηρία συνήθως καθεστώ-

τα αυτονομίας), είτε με την ένωσή τους με γειτονικά αδελφά κράτη και λαούς.  

 Έτσι επιβεβαιώνεται η ανθρώπινη ανάγκη για διατήρηση των ιστορικών 

στοιχείων ταυτότητας και πολιτισμού και βίωσή τους σ’ ένα περιβάλλον με όμοια ή 

συγγενή πρότυπα. Συγχρόνως όμως παρατηρούμε ότι τόσο η σύγχρονη τάση της 

παγκοσμιοποίησης, όσον και ο διεθνής ανταγωνισμός, επιβάλλουν τη δημιουργία 

ολοένα και μεγαλύτερων οντοτήτων – υποκειμένων του διεθνούς δικαίου (π.χ. η 

ΕΕ) και έτσι συχνά καθίσταται αναπότρεπτη η ανάγκη επικοινωνίας, αλληλεπίδρα-

σης και συγκατοίκησης κάτω από την ίδια οροφή (κρατικής ή άλλης μορφής οργά-

νωσης) ομάδων με διαφορετική ταυτότητα, προέλευση και προσανατολισμούς. 

Αυτά τα δύο αντίρροπα φαινόμενα, αφενός δηλαδή της αυτοδιάθεσης και συμβίω-

σης ομάδων σε ομοεθνές περιβάλλον και αφετέρου συνύπαρξης διαφορετικών 

ομάδων εντός της ίδιας κοινωνίας, αποτελούν σοβαρό ζήτημα (κοινωνικό και εθνι-

κό), που καλείται να διευθετήσει η διεθνής κοινότητα και που απαιτεί ευρηματικές 

φόρμουλες και εκατέρωθεν συμβιβασμούς. 

 Η γεωγραφία και η ιστορία, έχουν τοποθετήσει την Ελλάδα σε κρίσιμο γεω-

πολιτικό χώρο, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, σε ένα σταυρο-

δρόμι Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και σε μια θαλάσσια περιοχή, την 

Ανατολική Μεσόγειο, με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Από γεωστρατηγική άπο-

ψη, το Αιγαίο Πέλαγος με το ελληνικό νησιωτικό του σύμπλεγμα, σε συνδυασμό με 

την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέρεται για τον έλεγχο των θαλάσσιων γραμμών ε-

πικοινωνίας από τη Μαύρη θάλασσα και τη Μέση Ανατολή προς την Νότια Ευρώ-

πη και τη Βόρεια Αφρική, που αποτελούν και τους θαλάσσιους ενεργειακούς δρό-

μους που οδηγούν τις στρατηγικές πρώτες ύλες προς τη Δύση. Ο ηπειρωτικός και 
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νησιωτικός ελληνικός χώρος αποτελεί έναν ενιαίο και μη μεριζόμενο αμυντικό χώ-

ρο, ο οποίος προσδίδει το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών ασφαλείας της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ιδιαίτερες α-

παιτήσεις. 

 Μετά τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και την ανάδειξη των νέων κρατών 

δεν υπήρξε ένα φερέγγυο κέντρο που θα μπορούσε να συντονίσει την ανασυγκρό-

τηση των κατεστραμμένων οικονομικά και όχι μόνο των κρατών αυτών. Η οικονο-

μική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι η 

μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην ευημερία και ωθεί 

μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύ-

νους γιατί έχουν αναβιώσει παλαιοί εθνικισμοί, ενώ οι πειρασμοί για επαναχάραξη 

συνόρων είναι μεγάλοι και η ολοκλήρωση της διάλυσης δεν έχει ακόμα περατωθεί, 

με το Κοσσυφοπέδιο την Π.Γ.Δ.Μ και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να απειλούν την α-

σφάλεια στην περιοχή83. 

 Η γεωγραφία και η ιστορία, έχουν τοποθετήσει την Ελλάδα σε κρίσιμο γεω-

πολιτικό χώρο, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, σε ένα σταυρο-

δρόμι Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και σε μια θαλάσσια περιοχή, την 

Ανατολική Μεσόγειο, με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Από γεωστρατηγική άπο-

ψη, το Αιγαίο Πέλαγος με το ελληνικό νησιωτικό του σύμπλεγμα, σε συνδυασμό με 

την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέρεται για τον έλεγχο των θαλάσσιων γραμμών ε-

πικοινωνίας από τη Μαύρη θάλασσα και τη Μέση Ανατολή προς την Νότια Ευρώ-

πη και τη Βόρεια Αφρική, που αποτελούν και τους θαλάσσιους ενεργειακούς δρό-

μους που οδηγούν τις στρατηγικές πρώτες ύλες προς τη Δύση. Ο ηπειρωτικός και 

νησιωτικός ελληνικός χώρος αποτελεί έναν ενιαίο και μη μεριζόμενο αμυντικό χώ-

ρο, ο οποίος προσδίδει το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών ασφαλείας της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ιδιαίτερες α-

παιτήσεις. 

 Κατά συνέπεια, «αποτελεί άμεση προτεραιότητα για μια χώρα η οποία είναι 

γεωγραφικά τοποθετημένη στην περισσότερο ασταθή γειτονιά της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, να επεξεργαστεί και να αναπτύξει - στη βάση εθνικής διακομματικής 

                                                            
83 Η επίτευξη ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για την Ελλάδα, 

κυρίως εξ αιτίας της αδυναμίας ανάπτυξης μέχρι και σήμερα ενός λειτουργικού θεσμικού συστήμα-

τος παραγωγής στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 
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συναίνεσης και συνεννόησης - ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι ικανό να θέ-

τει και να σχεδιάζει την στρατηγική εθνικής ασφάλειας, καθώς και να συντονίζει και 

να ελέγχει (αναφέροντας σχετικά στην πολιτική ηγεσία: τον πρωθυπουργό και το 

υπουργικό συμβούλιο ή το ΚΥΣΕΑ) τους φορείς που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, 

εμπλέκονται στην σχεδίαση και ανάπτυξή της» (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 

 Η χώρα μας, «εκτεθειμένη σε μια προβληματική γειτονιά, ακροβατούσε α-

νάμεσα στην ευαισθησία που έπρεπε να επιδείξει για τα όσα συμβαίνουν στο βορ-

ρά και τους κινδύνους που υποσχόταν οποιαδήποτε κωλυσιεργία προς την κλιμά-

κωση της απόφασης» (Βερέμης και Τζιαμπίρης 2000, 23). Παρά τα προβλήματα 

που είχε με το ΝΑΤΟ στο παρελθόν, σήμερα συμμετέχει ενεργά στη συμμαχία θε-

ωρώντας ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να ενισχύσει την ελληνική ασφάλεια, όχι στο πλαίσιο 

των ελληνοτουρκικών διαφορών, όσο στην ευρύτερη βαλκανική και μεσογειακή 

αστάθεια και στις «ασύμμετρες απειλές» (Ντόκος, Ελληνική Πολιτική Εθνικής Α-

σφάλειας. Η Σύνδεση Μεταξύ Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2003, 248). 

 Οι πολίτες διαπιστώνουν ότι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με νέες μορ-

φές απειλών και κινδύνων, που προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από 

το εσωτερικό περιβάλλον του κράτους, ενώ οι συγκρούσεις που διεξάγονται σε 

όλο και περισσότερα σημεία του πλανήτη είναι περισσότερο «ενδο-κρατικές» και 

λιγότερο «διακρατικές». Σε τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, που οι διεθνείς αναλυτές δεν 

διστάζουν να αναφερθούν στο «τέλος των παλαιομοδίτικων πολέμων μεταξύ των 

κρατών». Η Ελλάδα αποτελεί ήδη τον βασικό αποδέκτη του συνόλου σχεδόν των 

νέων απειλών και κινδύνων καλούμενη έτσι να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν 

ιδιαίτερα απαιτητικό συνδυασμό παραδοσιακών και, κυρίως, νέων/«σύγχρονων» 

απειλών και κινδύνων στα σύνορά της. Στη σημερινή ατζέντα ασφάλειας της χώ-

ρας έχουν προστεθεί και μια σειρά από νέες «τρωτότητες», δυνητικές απειλές, 

προκλήσεις ή/και κίνδυνοι (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε Εποχή Αβεβαιότητας 

2014) στα σύνορά της, που αφορούν, με σειρά σπουδαιότητας: 

1. Στη μαζική μετανάστευση, την εισβολή προσφύγων και την παράνομη με-

τανάστευση, κυρίως λόγω πολεμικών συγκρούσεων, οικονομικής ανέχειας ή/και 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ερημοποίηση, ανεπάρκεια υδάτινων πόρων) στον 

νότο της Μεσογείου ή/και στα Βαλκάνια. 
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2. Στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνδέεται, έμμεσα ή άμεσα, με 

τρομοκρατικές ενέργειες. 

3. Στη διεθνή τρομοκρατία, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και η χρή-

ση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών ουσιών. 

4. Στη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικών, βιολογικών ή 

χημικών). 

5. Στην πρόκληση που συνιστά η έκρηξη των τεχνολογιών πληροφορικής. 

 Εκτιμάται ότι, αν και στη σημερινή συγκυρία δεν υφίσταται στρατιωτική α-

πειλή κατά της Ελλάδας από Βορρά, Δύση και Νότο, παρά ταύτα υπάρχουν κίνδυ-

νοι ασφάλειας. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσ-

λαβίας προκαλούν εκρηκτικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εντάσεις, με 

σοβαρές αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τη Βαλκανική Χερσόνησο84. 

 Επιπρόσθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο Κοσσυ-

φοπέδιο σχετικά με το καθεστώς του, τον αλβανικό εθνικισμό, αλλά και εκτεταμένα 

προβλήματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και πολιτικής και οικο-

νομικής αστάθειας, ενώ δυνάμει ανησυχητικές είναι η διάδραση «παλαιών» και 

«νέων» προβλημάτων ασφαλείας (Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: 

Προκλήσεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 496).Επιπλέον, κάποιοι ανα-

λυτές αναγάγουν με δημοσιεύματα την εικόνα ότι «η Πρίστινα  αναδεικνύεται στα 

Βαλκάνια το κέντρο πάσης λογής οργανωμένων εγκληματικών δράσεων»  (Μιχα-

λέτος, Radical Islam Monitor in Southeast Europe 2012). 

 

 

 

 

                                                            
84 Συναφώς, «η κλιμάκωση και εξάπλωση των ενόπλων συγκρούσεων δύναται να επηρεάσει την 

ελληνική ασφάλεια μέσω αύξησης της περιφερειακής αστάθειας, μαζικής εισόδου προσφύγων και 
λαθρομεταναστών ή και προβολής αιτημάτων που αντιβαίνουν τη διατήρηση του status quo στην 
περιοχή» (Ντόκος, Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. Η Σύνδεση Μεταξύ Αμυντικής και Εξω-
τερικής Πολιτικής 2003, 251) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤ» ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 Η κρίση στο Κ/Φ ήταν αποτέλεσμα επίδρασης μιας σειράς παραγόντων.  

Αναμφισβήτητα υπήρχε το ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Αλβανών μετά 

το 1989 ως αποτέλεσμα των καταπιεστικών μέτρων της Σερβίας, υπήρχε όμως 

ταυτόχρονα και ένα αποσχιστικό κίνημα, που υποστηρίχθηκε από εξωγενείς πα-

ράγοντες για να προκληθούν οι Σέρβοι. Απώτερος σκοπός των Αλβανών μετριο-

παθών παρέμεινε η ανεξαρτησία του Κ/Φ. Η αλληλεπίδραση αυτή των εξωγενών 

και ενδογενών παραγόντων, η αδιάλλακτη στάση των Αλβανών, η μη ευέλικτη πο-

λιτική του Βελιγραδίου και η μεροληψία του αμερικανικού παράγοντα υπέρ των 

Αλβανών περιέπλεξαν την κατάσταση και κατέστησαν ανέφικτη μια κοινώς αποδε-

κτή λύση. 

 Το Κ/Φ, λόγω της θέσης του, αποτελεί ένα από τα δύο σημαντικότερα υψί-

πεδα της Βαλκανικής και σε συνδυασμό και με το υψίπεδο Σόφιας – Σαμακόβου, 

ελέγχει ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο, γι’ αυτό και η κατοχή του αποτελεί 

στρατηγικό στόχο οποιασδήποτε δύναμης που θα επιθυμούσε να ενεργήσει προς 

τα Βαλκάνια, αλλά και μέσω αυτών προς ευρύτερες περιοχές. Επομένως εκτι-

μάται ότι η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου θα ευνοήσει τα μέγιστα μάλλον τους 

προστάτες της Αλβανίας, οι οποίοι θα θέσουν πόδα στη στρατηγική περιοχή του 

Κ/Φ και μέσω αυτού θα αποκτήσουν επιρροή και προσβάσεις προς ολόκληρη τη 

Βαλκανική χερσόνησο.  

 Οι επιπτώσεις σε περίπτωση πλήρης ανεξαρτητοποίησης του Κ/Φ (ή και 

του Μαυροβουνίου) θα είναι: 

  (1) Υπάρχει το ενδεχόμενο μιας νέας ένοπλης σύρραξης, δε-

δομένου ότι η Σερβία δεν θα δεχθεί τέτοια λύση. 

  (2) Θα υπάρξει πλήρης αποδυνάμωση του Σερβικού παράγοντα 

στη Βαλκανική, αλλά και διεθνώς. 

  (3) Θα ανατραπεί η υπάρχουσα ισορροπία στα Βαλκάνια, καθό-

σον θα αναβαθμισθεί σοβαρά ο αλβανικός παράγων. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο 

ΑΣΚ να δραστηριοποιηθεί εκ νέου και να αναπτύξει επαναστατική δράση τόσο 

στην ΠΓΔΜ όσο και στη Ν. Σερβία, όπως συνέβη στο παρελθόν. Λαμβανομένης 
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δε υπόψη της εχθρότητας των Αλβανών προς την Ελλάδα, τόσο δια τα ζητήματα 

της Β. Ηπείρου και των Τσάμηδων, αλλά και για τις φιλικές σχέσεις Ελλάδας-

Σερβίας, δεν αποκλείεται να παρουσιασθούν τέτοιες κινήσεις και εντός του ελληνι-

κού εδάφους, όταν μάλιστα χιλιάδες Αλβανών διαβιούν στην Ελλάδα. 

  (4) Θα διακινδυνεύσει η ενότητα και ίσως και η ίδια η ύπαρξη της 

ΠΓΔΜ, με μετακίνηση του επίκεντρου της αστάθειας δίπλα στα σύνορα της Ελλά-

δας. Η ενδεχόμενη διακινδύνευση της υπόστασης της ΠΓΔΜ, προφανώς θα αυξή-

σει την επιρροή της Βουλγαρίας στη χώρα αυτή. 

  (5) Θα χρειασθεί για πολλά χρόνια η παραμονή διεθνών στρατιω-

τικών δυνάμεων στα Βαλκάνια, λόγω της μεγάλης αστάθειας που θα προκύψει και 

της ανωμαλίας. 

  (6) Θα υποβαθμισθεί οικονομικά η περιοχή, διότι δεν θα είναι δυ-

νατή η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, λόγω της ρευστότητας της κατάστασης 

και των επιρροών και επεμβάσεων διαφόρων παραγόντων στην περιοχή85. 

  (7) Δημιουργείται ένα αρνητικό διεθνές προηγούμενο «μειονοτι-

κής απόσχισης», που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλες πε-

ριοχές μειονοτικών προβλημάτων (υπαρκτών ή υποκινούμενων) και η Ελλάδα εί-

ναι ενδεχόμενο να ευρεθεί αντιμέτωπη με πιέσεις τόσον της Τουρκίας, όσων και 

άλλων υποστηρικτών της στο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνι-

κής  Θράκης. 

  Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

προκαλούν εκρηκτικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εντάσεις, με σοβαρές 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τη Βαλκανική Χερσόνησο86. Η κλιμάκωση και 

εξάπλωση των ενόπλων συγκρούσεων δύναται να επηρεάσει την ελληνική ασφά-

                                                            
85

 Το στρατηγικό πρόβλημα της Ελλάδας θα δυσχερανθεί από μια ισχυροποίηση και διεύρυνση της 

Αλβανίας (ειδικότερα αν διαλυθεί και η ΠΓΔΜ), η οποία έχει στενές σχέσεις με την Τουρκία, που 

εξακολουθεί να αποτελεί την εξ Α μόνιμη απειλή για την Ελλάδα, παρά τη σχετική βελτίωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
86

 Επιπλέον, ζητήματα εθνικής Ασφάλειας της χώρας αποτελούν η διαπλοκή εγκλήματος τρομο-

κρατίας και εξωτερικών απειλών που μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να συνδυα-

στούν και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα. Αναμφίβολα, 

«η οικονομική κρίση, και το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής κηδεμονίας, 

έχει σαφείς αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα, το κύρος, και την αξιοπιστία της στην διεθνή σκηνή, 

τις δυνατότητες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής -κυρίως- πολιτικής στο 

άμεσο περιβάλλον της Ελλάδας καθώς και στην δυνατότητα επιρροής της συμπεριφοράς των άλ-

λων κρατών» (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 
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λεια μέσω αύξησης της περιφερειακής αστάθειας, μαζικής εισόδου προσφύγων και 

λαθρομεταναστών ή και προβολής αιτημάτων που αντιβαίνουν τη διατήρηση του 

status quo στην περιοχή (Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: Προκλή-

σεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 500).  

 Ο μεγάλος αριθμός των Αλβανών που κατά τη χάραξη των συνόρων του 

αλβανικού κράτους, στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκε εκτός των συνόρων και 

κυρίως εντός της Γιουγκοσλαβίας, άρχισε μετά τη διάλυση της τελευταίας να διεκ-

δικεί επαναχάραξη συνόρων, ανεξαρτησία και σε ορισμένες περιπτώσεις εθνική 

ενότητα/ολοκλήρωση με αποτέλεσμα το αλβανικό ζήτημα να καθίσταται ίσως ένα 

από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα προβλήματα που έκαναν την εμφάνισή τους 

μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.  

 Η υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας αντανακλά μια περίπτωση αλυτρωτι-

σμού που απειλεί να αποσταθεροποιήσει περισσότερα από ένα κράτη, καθώς συ-

μπαγείς κοινότητες Αλβανών βρίσκονται στην Π.Γ.Δ.Μ, στο Μαυροβούνιο, στις νο-

τιοανατολικές περιοχές της Σερβίας και στο Κοσσυφοπέδιο. Ο πόλεμος του Κοσ-

συφοπεδίου άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το σχετικό βάρος της Αλβανίας στα Βαλκά-

νια. Η Αλβανία, η πιο φτωχή και πιο απομονωμένη χώρα της Ευρώπης, βρέθηκε 

ξαφνικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Συναφή ήταν η αύξηση της 

σχετικής ισχύος της Αλβανίας στο περιφερειακό και διεθνές επίπεδο καθώς απο-

δείχθηκε σταθερός σύμμαχος αφού ολόκληρη η επικράτεια ετέθη στη διάθεση του 

ΝΑΤΟ που κινητοποιήθηκε για την προστασία του αλβανικού λαού (Τυροπώλη 

2000, 62-63).  

 Τα Βαλκάνια είναι ένα σταυροδρόμι Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί των Βαλκανίων, για πολλούς αιώνες, σήκωσαν το βάρος της μουσουλ-

μανικής επιθέσεως στην Δύση. Είναι μια περιοχή με τεράστια στρατηγική σημασία, 

της οποίας ο έλεγχος ήταν στόχος των παγκόσμιων ηγεμονιών των αρχαίων χρό-

νων αλλά και των περιφερειακών δυνάμεων της σημερινής εποχής. Σήμερα, η πε-

ριοχή είναι πάλι στο προσκήνιο, καθώς είναι η γραμμή συνάντησης του ισλαμικού 

κόσμου με τη Δύση. Η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό ρόλο να παίξει στα Βαλκάνια. Εί-

ναι μια χώρα που λόγω της θέσης της αλλά και της ιστορίας της είχε και έχει επα-

φή με το Ισλάμ. Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η Ελλάδα, βρέθηκε αντιμέ-

τωπη, με τη δημιουργία κρατών με ισλαμικό προσανατολισμό στα βόρεια σύνορα 

της. 
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  Η Τουρκία φρόντισε να επωφεληθεί άμεσα από τη νέα τάξη πραγμάτων, 

αξιοποιώντας την ισλαμική της ταυτότητα, θέλοντας αφενός να παίξει ηγεμονικό 

ρόλο στα Βαλκάνια, αφετέρου να αναπτύξει μια περιφερειακή εθνική στρατηγική με 

πρόθεσή της, να περικυκλώσει την Ελλάδα και να την πλήξει, όταν θεωρήσει τον 

χρόνο κατάλληλο. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν η περιοχή των Βαλκανίων να 

γίνει χώρος προσέλκυσης ισλαμικών εξτρεμιστικών στοιχείων όπου ίσως στο 

Κοσσυφοπέδιο οι απόψεις τους να βρίσκουν ένθερμους υποστηρικτές (Οσβάτ και 

Κοσμά 2015). 

 Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου μπορεί υπό προϋποθέσεις να 

επηρεάσει τη σταθερότητα της βαλκανικής χερσονήσου και φυσικά της Ελλάδας. 

Οι προϋποθέσεις αυτές εστιάζονται στην πολιτική και οικονομική υποστήριξη που 

θα παρέχουν στο κράτος του Κοσσυφοπεδίου οι ΗΠΑ και η Ε.Ε, ώστε να μπορέ-

σουν να χαλυβδώσουν τους θεσμούς εντός της χώρας και να αποσβέσουν τις α-

πειλές και τα σενάρια που αιωρούνται στο περίγυρο και έχουν να κάνουν με το ζή-

τημα της Μεγάλης Αλβανίας, που μέρος της, σύμφωνα με τον αλυτρωτικό αυθορ-

μητισμό που παρουσιάζουν κατά καιρούς ορισμένοι ένθερμοι, αποτελούν και εδά-

φη της Ελλάδας, καθώς και την ανάπτυξη πυρήνων υποστηρικτών του Ισλαμικού 

Κράτους87.  

 Αν οι παραπάνω επισημάνσεις καθιστούν μια μάλλον δύσκολη υπόθεση 

την επίτευξη ασφάλειας από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, είναι εύκολο να α-

ντιληφθεί κάποιος γιατί για την Ελλάδα - μια «μικρή - μεσαία» χώρα, γεωγραφικά 

τοποθετημένη στην περισσότερο ασταθή γειτονιά της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 

ένα ιδιαίτερα ασθενές θεσμικό σύστημα παραγωγής υψηλής στρατηγικής και δια-

χείρισης κρίσεων και αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη (πολυ- επίπεδη) κρίση στην 

σύγχρονη ιστορία της η επίτευξη ασφάλειας για τους πολίτες της αποτελεί μια ε-

ξαιρετικά δύσκολη υπόθεση (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε Εποχή Αβεβαιότητας 

2014). 

                                                            
87 Τα παραπάνω σενάρια είναι πιο πιθανά αν προκύψουν εκτεταμένες αλλαγές, πλήρης αποσταθε-

ροποίησης και κατάργησης της ευρωπαϊκής και ευρώ - ατλαντικής προοπτικής. Παρά ταύτα, η ιδε-
ολογία και το πολιτικό πρόγραμμα του παναλβανισμού παραμένουν προς το παρόν περιθωριακά 
φαινόμενα σε πολιτικό επίπεδο αλλά ίσως οι τάσεις να αλλάξουν. Γενικό πλαίσιο όλων είναι η προ-
σπάθεια ενσωμάτωσης σε Ε.Ε - ΝΑΤΟ που μπορεί να γίνει μόνο με όρους περιφερειακής πολιτικής 
σταθερότητας και του υπάρχοντος συνοριακού καθεστώτος. Εντούτοις ειδικοί του αλβανικού χώ-
ρου θεωρούν ότι το αλβανικό έθνος έχει τη δημογραφική δύναμη και ζωτικότητα για να οδηγήσει σε 
αποσταθεροποίηση την περιοχή εφόσον τα αισιόδοξα σενάρια δεν επαληθευτούν (Αρμακόλας, Το 
Βαλκανικό Περιβάλλον Ασφάλειας: από τη Μετακομμουνιστική Μετάβαση στην Προοπτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 2015). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Τα Βαλκάνια αποτελούσαν ανέκαθεν μήλο της Έριδος ανάμεσα στους ι-

σχυρούς της Γης. Η κριτική γεωπολιτική ανάλυση συμβάλλει στην «αποδόμηση» 

των γεωπολιτικών στερεοτύπων που κυριαρχούν στην πολιτική κουλτούρα δια-

μόρφωσης των κρατών. Οι μεταψυχροπολεμικές εξελίξεις έθεσαν και πάλι επί τά-

πητος το ζήτημα της επαναχάραξης των συνόρων στα Βαλκάνια. Η κατάσταση 

στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής παρουσιαζόταν μεταβαλλόμενη με τη δημι-

ουργία νέων κρατών και με τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος, γεγονός το 

άρθρο 35 στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας αποτελεί εμμέσως μοχλό 

πίεσης για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. Την περίπτωση της Κύπρου την 

επικαλέστηκαν διάφορες χώρες που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις που προηγή-

θηκαν της γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου.  

 Η Γερμανική συνεισφορά στην συζήτηση έλεγε ότι η περίπτωση της κήρυ-

ξης ανεξαρτησίας στην βόρεια Κύπρο ήταν κατάφωρα παράνομη, καθ’ όσον ήταν 

αποτέλεσμα ένοπλης επίθεσης, η οποία είναι φυσικά καταδικαστέα από το διεθνές 

δίκαιο. Επομένως, η απόφαση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή του Διεθνούς Δικαστη-

ρίου, εκτός του ότι απαντά στο ερώτημα των Σέρβων και επομένως κηρύσσει μη 

παράνομη την κήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, μας παρέχει την παρά-

πλευρη ικανοποίηση ότι επιβεβαιώνει ρητά, και κατ’ επανάληψη μέσα στο κείμενο 

της γνωμοδότησης, ότι άλλο είναι η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, άλλο είναι η 

περίπτωση της Κύπρου. Στην περίπτωση της βόρειας Κύπρου αυτό που έγινε εί-

ναι παράνομο, στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου δεν είναι παράνομο (Μο-

σχόπουλος, 2011, 165). που οδήγησαν στη πολιτική αστάθεια, στις συνωμοσίες 

και στους εθνικισμούς που ώθησαν τους λαούς συχνά σε πράξεις παραλογισμού 

και αντεκδίκησης. 

 Όπως γίνεται φανερό, η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά 

κρύβει κέρδη και ευκαιρίες για την Ελλάδα, αν επιτέλους η ελληνική διπλωματία 

δράσει έξυπνα, και, συγχρόνως, οι πολίτες της χώρας μας, όποιο τομέα και αν εκ-

προσωπούν, ενδιαφερθούν περισσότερο για αυτήν και όχι για το προσωπικό κέρ-

δος και τις όποιες φιλοδοξίες τους. Η Ελλάδα έχει σαφή γνώση των ιδιαιτεροτήτων 

της περιοχής και είναι μια χώρα με πλείστα προτερήματα. Η γεωγραφική θέση της 

Ελλάδας, η ιδιότητα της ως μέλους του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε και το σταθερό δημο-

κρατικό της πολίτευμα την καθιστούν ικανή ακόμα και την εποχή της πλήρους οι-
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κονομικής της εξάρτησης από δανειστές, να τα εκμεταλλευτεί χωρίς την παραμικρή 

παραχώρηση της κυριαρχίας της και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή και 

εποπτεία όλων των σχεδίων που σχετίζονται με τα Βαλκάνια. 

 Παρά ταύτα, στην παρούσα κατάσταση η οικονομική δυσχέρεια της Ελλά-

δος αναδεικνύεται σε εμπόδιο για την προώθηση των θέσεων και συμφερόντων 

της χώρας (Βαληνάκης 2010, 29) με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις στην εξωτερι-

κή πολιτική της χώρας και από ηγετική δύναμη των Βαλκανίων να τη μετατρέπει 

αργά και σταθερά σε παρία των εξελίξεων. Με δεδομένα το εύθραυστο χαρακτήρα 

της ελληνικής οικονομίας και τους ανεπαρκείς πόρους που απαιτούνται για τη 

στήριξη μιας εξωτερικής πολιτικής αποτελεσματικής και πολυδιάστατης οφείλει να 

ανασυνταχτεί, να διεκδικήσει ξανά τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη και να μην επι-

τρέψει ξανά την αμφισβήτησή της. Αν μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχημένα στη 

πρόκληση αυτή, όχι μόνο η Ελλάδα θα έχει καταστεί ένας πραγματικά σταθερο-

ποιητικός παράγοντας στο βαλκανικό χώρο, αλλά θα έχει αποκτήσει πλέον τα χα-

ρακτηριστικά μιας αξιόπιστης περιφερειακής δύναμης, με οτιδήποτε θετικό συνε-

πάγεται αυτό για το μέλλον. 

 Για να υλοποιηθεί το παραπάνω θα πρέπει νέοι θεσμοί, όργανα, ομάδες και 

οργανισμοί, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στη λήψη των αποφάσεων (Αρβανιτόπου-

λος 2005, 304) να καθορίζουν τη σταθερή πορεία της Ελλάδας στη διαχείριση της 

εξωτερικής πολιτικής, ώστε να μην επηρεάζεται ανάλογα με τα πολιτικά πρόσωπα 

που βρίσκονται στα ηνία της χώρας, καθώς θέματα που άπτουν τη μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης και τη διχοτόμηση της Κύπρου χρήζουν ιδιαίτερης εξωτερι-

κής πολιτικής προσοχής με σταθερότητα, επιμονή και ευελιξία στις διπλωματικές 

κινήσεις, ώστε με αυτό τον τρόπο να μη δύναται να συσχετισθούν με μία ενδεχό-

μενη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου.  

 Το ελληνικό μέλλον στην περιοχή θα εξαρτηθεί από τη διαμόρφωση, στα 

πλαίσια μιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής, μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για το 

ποια είναι τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή και πώς αυτά θα εξυπηρετηθούν 

με τον καλύτερο τρόπο (Skylakakis 2006), καθώς το συμφέρον της χώρας πρέπει 

να υπερτερεί από των συναισθημάτων. Η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να γεν-

νήσει προβληματισμούς και να προτρέψει σε δημιουργικές σκέψεις προς αναζήτη-

ση έντιμων λύσεων για τα σημερινά προβλήματα. 
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 Το πρόβλημα του Κ/Φ αποτελεί μια εξαιρετικά χαρακτηριστική μικρογραφία 

των εθνοτικών και μειονοτικών συγκρούσεων, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, 

αλλά κυρίως της φύσης και του τρόπου αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων στον 

21ο αιώνα.  Είναι ένα φαινόμενο της αυξανόμενης αυτοσυνειδησίας λαών, εθνοτή-

των ή και μειονοτήτων, που τείνουν να διεκδικήσουν την αυτοδιάθεση τους, είτε 

δημιουργώντας νέες κρατικές οντότητες (με αφετηρία συνήθως καθεστώτα αυτο-

νομίας), είτε με την ένωσή τους με γειτονικά αδελφά κράτη και λαούς.   

 Ετσι επιβεβαιώνεται η ανθρώπινη ανάγκη για διατήρηση των ιστορικών 

στοιχείων ταυτότητας και πολιτισμού και βίωσή τους σ’ ένα περιβάλλον με όμοια ή 

συγγενή πρότυπα. Συγχρόνως όμως παρατηρούμε ότι τόσο η σύγχρονη τάση της 

παγκοσμιοποίησης, όσον και ο διεθνής ανταγωνισμός, επιβάλλουν τη δημιουργία 

ολοένα και μεγαλύτερων οντοτήτων – υποκειμένων του διεθνούς δικαίου (π.χ. η 

ΕΕ) και έτσι συχνά καθίσταται αναπότρεπτη η ανάγκη επικοινωνίας, αλληλεπίδρα-

σης και συγκατοίκησης κάτω από την ίδια οροφή (κρατικής ή άλλης μορφής οργά-

νωσης) ομάδων με διαφορετική ταυτότητα, προέλευση και προσανατολισμούς.  

Αυτά τα δύο αντίρροπα φαινόμενα, αφενός δηλαδή της αυτοδιάθεσης και συμβίω-

σης ομάδων σε ομοεθνές περιβάλλον και αφετέρου συνύπαρξης διαφορετικών 

ομάδων εντός της ίδιας κοινωνίας, αποτελούν σοβαρό ζήτημα (κοινωνικό και εθνι-

κό), που καλείται να διευθετήσει η διεθνής κοινότητα και που απαιτεί ευρηματικές 

φόρμουλες και εκατέρωθεν συμβιβασμούς. 

 Διαπιστώνεται αβίαστα η επιλεκτική προτεραιότητα υπεράσπισης των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων της δυτικής διπλωματίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα του 

ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ενιαίας αμυντικής πολιτικής.  Ο ηγεμονικός ρόλος των ΗΠΑ 

μέσα στη Συμμαχία προσδιορίζει τα όρια αυτής ακριβώς της διπλωματίας, διανέ-

μοντας δευτερεύοντες ρόλους στα υπόλοιπα δυτικά κράτη.  Δεν μένει καμία αμ-

φιβολία, ότι η συμπεριφορά της διεθνούς κοινότητας έναντι της Γ/Β δεν ήταν η 

πρέπουσα, η δε στάση της έναντι των αλβανικών επιδιώξεων ήταν άκρως μερο-

ληπτική.  Κατά συνέπεια, η επέμβαση του ΝΑΤΟ δεν ήταν απόρροια εφαρμογής 

του διεθνούς δικαίου, διότι με την πρόφαση παροχής προτεραιότητας στην προ-

στασία μειονοτικών δικαιωμάτων, αγνοήθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας ανε-

ξάρτητης χώρας, επί πλέον δε αγνοήθηκε και ο ΟΗΕ, ο οποίος ετήρησε «σιγή ι-

χθύος» καθ’ όλη τη διάρκεια των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών, καίτοι διαθέτει το τεκ-
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μήριο της παγκοσμιότητας, με αποστολή την εξασφάλιση της ειρήνης και ασφάλει-

ας στην ανθρωπότητα. 

 Έτσι, φθάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, δηλαδή στη διεθνή απομόνωση 

της Γ/Β και στη δημιουργία ενός de facto διεθνούς προτεκτοράτου στο Κ/Φ, που 

ελάχιστα υπολείπεται από την αναβάθμισή του σε δεύτερο αλβανικό κράτος των 

Βαλκανίων και ίσως, αργότερα, σε τμήμα μιας Μεγάλης Αλβανίας. Η κλιμάκωση 

και εξάπλωση των ενόπλων συγκρούσεων δύναται να επηρεάσει την ελληνική 

ασφάλεια μέσω αύξησης της περιφερειακής αστάθειας, μαζικής εισόδου προσφύ-

γων και λαθρομεταναστών ή και προβολής αιτημάτων που αντιβαίνουν τη διατή-

ρηση του status quo στην περιοχή (Ντόκος, Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Εποχή: 

Προκλήσεις για την Ελληνική Εθνική Ασφάλεια 2005, 500).  

 Επιπλέον, ζητήματα εθνικής Ασφάλειας της χώρας αποτελούν η διαπλοκή 

εγκλήματος τρομοκρατίας και εξωτερικών απειλών που μπορούν κάτω από ορι-

σμένες προϋποθέσεις να συνδυαστούν και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για 

την εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα. Αναμφίβολα, «η οικονομική κρίση, και το γε-

γονός ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής κηδεμονίας, έχει σαφείς αρ-

νητικές επιπτώσεις στην εικόνα, το κύρος, και την αξιοπιστία της στην διεθνή σκη-

νή, τις δυνατότητες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής -

κυρίως- πολιτικής στο άμεσο περιβάλλον της Ελλάδας καθώς και στην δυνατότητα 

επιρροής της συμπεριφοράς των άλλων κρατών» (Τσάκωνας, Εθνική Ασφάλεια σε 

Εποχή Αβεβαιότητας 2014). 

 Ο μεγάλος αριθμός των Αλβανών που κατά τη χάραξη των συνόρων του 

αλβανικού κράτους, στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκε εκτός των συνόρων και 

κυρίως εντός της Γιουγκοσλαβίας, άρχισε μετά τη διάλυση της τελευταίας να διεκ-

δικεί επαναχάραξη συνόρων, ανεξαρτησία και σε ορισμένες περιπτώσεις εθνική 

ενότητα/ολοκλήρωση με αποτέλεσμα το αλβανικό ζήτημα να καθίσταται ίσως ένα 

από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα προβλήματα που έκαναν την εμφάνισή τους 

μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου άλλαξε σε 

μεγάλο βαθμό το σχετικό βάρος της Αλβανίας στα Βαλκάνια.  

 Η Αλβανία, η πιο φτωχή και πιο απομονωμένη χώρα της Ευρώπης, βρέθη-

κε ξαφνικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Συναφή ήταν η αύξηση 

της σχετικής ισχύος της Αλβανίας στο περιφερειακό και διεθνές επίπεδο καθώς 
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αποδείχθηκε σταθερός σύμμαχος αφού ολόκληρη η επικράτεια ετέθη στη διάθεση 

του ΝΑΤΟ που κινητοποιήθηκε για την προστασία του αλβανικού λαού (Τυροπώλη 

2000, 62-63). Η υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας αντανακλά μια περίπτωση αλυ-

τρωτισμού που απειλεί να αποσταθεροποιήσει περισσότερα από ένα κράτη, κα-

θώς συμπαγείς κοινότητες Αλβανών βρίσκονται στην Π.Γ.Δ.Μ, στο Μαυροβούνιο, 

στις νοτιοανατολικές περιοχές της Σερβίας και στο Κοσσυφοπέδιο. 

 Η κρίση στο Κ/Φ ήταν αποτέλεσμα επίδρασης μιας σειράς παραγόντων.  

Αναμφισβήτητα υπήρχε το ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Αλβανών μετά 

το 1989 ως αποτέλεσμα των καταπιεστικών μέτρων της Σερβίας, υπήρχε όμως 

ταυτόχρονα και ένα αποσχιστικό κίνημα, που υποστηρίχθηκε από εξωγενείς πα-

ράγοντες για να προκληθούν οι Σέρβοι. Απώτερος σκοπός των Αλβανών μετριο-

παθών παρέμεινε η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδιου. Η αλληλεπίδραση αυτή των 

εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, η αδιάλλακτη στάση των Αλβανών, η μη 

ευέλικτη πολιτική του Βελιγραδίου και η μεροληψία του αμερικανικού παράγοντα 

υπέρ των Αλβανών περιέπλεξαν την κατάσταση και κατέστησαν ανέφικτη μια κοι-

νώς αποδεκτή λύση. 

 Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου μπορεί υπό προϋποθέσεις να 

επηρεάσει τη σταθερότητα της βαλκανικής χερσονήσου και φυσικά της Ελλάδας. 

Οι προϋποθέσεις αυτές εστιάζονται στην πολιτική και οικονομική υποστήριξη που 

θα παρέχουν στο κράτος του Κοσσυφοπεδίου οι ΗΠΑ και η Ε.Ε, ώστε να μπορέ-

σουν να χαλυβδώσουν τους θεσμούς εντός της χώρας και να αποσβέσουν τις α-

πειλές και τα σενάρια που αιωρούνται στο περίγυρο και έχουν να κάνουν με το ζή-

τημα της Μεγάλης Αλβανίας, που μέρος της, σύμφωνα με τον αλυτρωτικό αυθορ-

μητισμό που παρουσιάζουν κατά καιρούς ορισμένοι ένθερμοι, αποτελούν και εδά-

φη της Ελλάδας, καθώς και την ανάπτυξη πυρήνων υποστηρικτών του Ισλαμικού 

Κράτους.  

 Το παραπάνω σενάρια είναι πιο πιθανά αν προκύψουν εκτεταμένες αλλα-

γές, πλήρης αποσταθεροποίησης και κατάργησης της ευρωπαϊκής και ευρώ - ατ-

λαντικής προοπτικής. Παρά ταύτα, η ιδεολογία και το πολιτικό πρόγραμμα του πα-

ναλβανισμού παραμένουν προς το παρόν περιθωριακά φαινόμενα σε πολιτικό ε-

πίπεδο αλλά ίσως οι τάσεις να αλλάξουν. Γενικό πλαίσιο όλων είναι η προσπάθεια 

ενσωμάτωσης σε Ε.Ε - ΝΑΤΟ που μπορεί να γίνει μόνο με όρους περιφερειακής 

πολιτικής σταθερότητας και του υπάρχοντος συνοριακού καθεστώτος. Εντούτοις 
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ειδικοί του αλβανικού χώρου θεωρούν ότι το αλβανικό έθνος έχει τη δημογραφική 

δύναμη και ζωτικότητα για να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση την περιοχή εφό-

σον τα αισιόδοξα σενάρια δεν επαληθευτούν (Αρμακόλας, Το Βαλκανικό Περιβάλ-

λον Ασφάλειας: από τη Μετακομμουνιστική Μετάβαση στην Προοπτική της Ευρω-

παϊκής Ολοκλήρωσης 2015). 

 Το Κ/Φ, λόγω της θέσης του, αποτελεί ένα από τα δύο σημαντικότερα υψί-

πεδα της Βαλκανικής και σε συνδυασμό και με το υψίπεδο Σόφιας – Σαμακόβου, 

ελέγχει ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο, γι’ αυτό και η κατοχή του αποτελεί 

στρατηγικό στόχο οποιασδήποτε δύναμης που θα επιθυμούσε να ενεργήσει προς 

τα Βαλκάνια, αλλά και μέσω αυτών προς ευρύτερες περιοχές. Επομένως εκτι-

μάται ότι η ανεξαρτησία του Κ/Φ θα ευνοήσει τα μέγιστα μάλλον τους προστάτες 

της Αλβανίας, οι οποίοι θα θέσουν πόδα στη στρατηγική περιοχή του Κ/Φ και μέ-

σω αυτού θα αποκτήσουν επιρροή και προσβάσεις προς ολόκληρη τη Βαλκανική 

χερσόνησο.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η εξωτερική πολιτική - της Ελλάδος στα Βαλκάνια με γνώμονα την ανεξαρ-

τητοποίηση του Κοσσυφοπέδιου 

 Αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην εδραίωση της Ελληνικής επιρροής και 

στην αναβάθμιση της στα πλαίσια της Δύσης μέσω του πρωταγωνιστικού Ελληνι-

κού ρόλου στην περιοχή με παράλληλη προσπάθεια εκτοπισμού της Τουρκικής 

επιρροής. Ως χώρα που συμμετέχουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, με 

εδραιωμένους και δοκιμασμένους δημοκρατικούς θεσμούς μπορούμε να ασκή-

σουμε πολιτική επιρροή μέσω πολλών κατευθύνσεων. Η υποστήριξη της ανάπτυ-

ξης των Βαλκανικών χωρών εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας. Μια περιοχή δεν θα 

είναι ποτέ ασφαλής χωρίς σταθερά, πλούσια και δημοκρατικά κράτη. Όσο δε δίδο-

νται πολιτικές λύσεις αποδεκτές από όλους τους εμπλεκόμενους σε υπαρκτά προ-

βλήματα ο κίνδυνος  κρίσης είναι υπαρκτός. Χωρίς καμιά υποχώρηση αλλά μέσω 

συμμαχιών συμφερόντων επιβάλλεται να επιδιωχθεί η επίλυση της διαφοράς μας 

με τα Σκόπια.  

 Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα δυτικά Βαλκάνια βελτιώνει τη συνεργασία 

και τη σταθερότητα αφού σε αυτή την περίπτωση όλες οι στρατιωτικές δραστηριό-

τητες των χωρών αυτών θα βρίσκονται εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. Η περιοχή 
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θα παράγει ασφάλεια και δεν θα καταναλίσκει όπως συμβαίνει σήμερα. Επιπρό-

σθετα οι ισορροπίες στην περιοχή που ενδιαφέρουν τη χώρα μας δεν μεταβάλλο-

νται  περιοχής που δεν έχει τις καλύτερες διαθέσεις έναντι της Ελλάδος. Τέλος η 

απόκτηση δυνατότητας να λειτουργούν οι χώρες που συνορεύουν μαζί μας στα 

πλαίσια της συμμαχίας μας βοηθά να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα μας ένα-

ντι των συγχρόνων απειλών.  

 Εκτιμάται, ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή των παρακάτω προτάσεων θα 

συμβάλει αποφασιστικά στο να καταστεί η Βαλκανική μια ευρωπαϊκή περιοχή ει-

ρήνης και ασφάλειας, οι δε λαοί της να εξασφαλίσουν μακρά περίοδο συνεργασί-

ας, καλής γειτονίας και ευημερίας. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος της διεθνούς 

κοινότητας και ιδιαιτέρως των ΗΠΑ, αλλά και της ΕΕ, πρέπει να είναι ουσιαστικός 

και εποικοδομητικός. Ιδιαιτέρως όμως η Ελλάδα, ως πλήρες μέλος της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ, με την παρουσία της εντός της Βαλκανικής, δύναται και πρέπει να συμβά-

λει στην επίτευξη των στόχων αυτών, προς το συμφέρον της ίδιας αλλά και όλων 

των βαλκανικών χωρών. Η Ελλάδα αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων σε ρόλο 

πρωταγωνιστή, όταν τα κράτη γύρω της βρίσκονται σε δεινή γενικώς κατάσταση.  

Επομένως: 

 1. Δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα μεταξύ των κρατών της Βαλ-

κανικής, όπως έχουν ήδη διαμορφωθεί μετά τη διάλυση της Γ/Β. Σε αντίθετη περί-

πτωση θα επέλθει μεγάλη αναστάτωση, διότι οι λαοί θα προσπαθήσουν να ικανο-

ποιήσουν διάφορες παλιές εθνικιστικές τους διεκδικήσεις και υπάρχει κίνδυνος η 

πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων να εκραγεί με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η ανά-

γκη, κατά συνέπεια, να προστατευθεί το συνοριακό καθεστώς στα Βαλκάνια είναι 

για την Ελλάδα επιτακτική και γι’ αυτό η επιβεβαίωσή του μέσα από μια διακήρυξη 

των βαλκανικών κρατών, με ελληνική πρωτοβουλία, δεν θα ήταν περιττή. 

 2. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου, 

ότι το μόνο καθεστώς που πρέπει να υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί στο Κ/Φ είναι το 

καθεστώς της πλήρους αυτονομίας υπό την κυριαρχία της ΟΔ της Γ/Β (Σερβίας και 

Μαυροβουνίου), με εξασφάλιση σταδιακής λειτουργίας όλων των δημοκρατικών 

θεσμών, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και την εγγύηση της ΕΕ, η οποία, επιτέλους,  

πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Προκειμένου να 

ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή, προτείνεται, ακόμη η παραμονή της KFOR στο Κ/Φ 

για ένα λογικό χρονικό διάστημα, μέχρι πλήρους λειτουργίας του καθεστώτος αυ-
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τονομίας, εμπέδωσης της τάξης και ασφάλειας και επανόδου όλων ανεξαιρέτως 

των προσφύγων στις εστίες τους (2-3 έτη). 

 3. Πλήρης εφαρμογή υπό της Γ/Β όλων των διεθνών κανόνων, που να 

εξασφαλίζουν τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, ώστε 

να μη δημιουργούνται αδικίες και διακρίσεις εις βάρος τους, διότι διαφορετικά δημι-

ουργούνται ευνοϊκές συνθήκες εκμετάλλευσης τους από διάφορες εσωτερικές και 

εξωτερικές δυνάμεις αποσταθεροποίησης της κατάστασης, που συνήθως οδηγούν 

σε διασάλευση της τάξης και σε ανωμαλίες. 

 4. Η Αλβανία, θέλοντας και επιδιώκοντας να εμφανίσει αυτήν διεθνώς 

ως δημοκρατικής χώρας, που σέβεται τις αρχές του ΚΧ/ΗΕ, με εκπεφρασμένη ε-

πιθυμία συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και ένταξής της στην ΕΕ, οφείλει να αποβάλει 

νοσηρές και ουτοπιστικές σκέψεις σχετικά με μεγαλοϊδεατικές και αλυτρωτικές επι-

διώξεις και να προσγειωθεί στην πραγματικότητα, συμβάλλουσα και αυτή εμπρά-

κτως στην παγίωση της ειρήνης στην περιοχή και προάγουσα τις φιλικές σχέσεις 

συνεργασίας και καλής γειτονίας με όλους τους λαούς της Βαλκανικής. 

 5. Η Ελλάδα, ως η πλέον ισχυρά δύναμη στο βαλκανικό χώρο, πλήρες 

μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια και προς πά-

σαν κατεύθυνση, ώστε να επηρεάσει θετικά τους εταίρους της και κυρίως τις ΗΠΑ 

για τη λήψη ορθής απόφασης στην επίλυση του ζητήματος του Κ/Φ, ώστε να επι-

κρατήσει η περιπόθητη ειρήνη στην περιοχή, η οποία θα εξασφαλίσει και τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις για ευημερία και πρόοδο όλων των λαών της περιοχής, 

που τελικά θα βρουν τη θέση τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.   

 Η Ελλάδα, βεβαίως, λόγω μεγέθους, δεν μπορεί να στηρίξει μόνη της (πολι-

τικά, οικονομικά, οργανωτικά) μια συναινετική πρωτοβουλία, ούτε να διεκδικήσει 

ηγετικό ρόλο, λαμβανομένης υπόψη και της ανταγωνιστικότητας των χωρών του 

ευρύτερου περιβάλλοντος (π.χ. Ιταλία – Τουρκία).  Δύναται όμως να διαμεσολα-

βήσει θετικά, λόγω εγγύτητας προς την περιοχή, αλλά και ως πλήρες μέλος της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ, πλέον του ότι κατά την προσεχή διετία θα είναι και μέλος του 

ΣΑ/ΗΕ, ώστε να τεθεί αίσιο πέρας στην όλη υπόθεση του ζητήματος του Κ/Φ, που 

αναστάτωσε όχι μόνο τα Βαλκάνια, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. 

 6. Τέλος, επιβάλλεται τα βαλκανικά κράτη να δημιουργήσουν τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το συντομότερο να αρχίσουν οι προβλεπόμενες δι-
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αδικασίες έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την είσοδό τους στην ΕΕ 

(αλλά και στο ΝΑΤΟ), κατά το παράδειγμα της Σλοβενίας, αλλά και της Κροατίας, 

που η διαδικασία ένταξης ευρίσκεται εν εξελίξει. 

Εφαρμοσμένη ελληνική εξωτερική πολιτική στο ευρύτερο γεωστρατηγικό 

περιβάλλον και στους διεθνείς οργανισμούς 

 Ανέκαθεν η γεωπολιτική σημασία του χώρου που καταλάμβανε η Ελλάδα 

ήταν ζωτικού ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου και όχι 

μόνο. Όλοι οι λαοί (Αλβανοί, Βούλγαροι, πρώην Γιουγκοσλάβοι, Τούρκοι, Ρουμά-

νοι, ακόμη και οι Ρώσοι) ήθελαν μια διέξοδο ή τον έλεγχο του Αιγαίου. Οι γεωπολι-

τικές σχέσεις, οι εθνικισμοί και οι θρησκευτικές διενέξεις ήταν σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις πολέμων οι αιτίες για την ανάφλεξη και την έναρξη των συγκρούσε-

ων. Παρά τη δημοσιονομική κρίση, η Ελλάδα ως μέλος σημαντικών διεθνών Ορ-

γανισμών (π.χ. ΝΑΤΟ, Ε.Ε), παρουσιάζει σχετικά μια σταθερότητα σχεδόν σε ό-

λους τους τομείς, κατέχει δε μια κομβική γεωγραφική θέση στην χερσόνησο των 

Βαλκανίων88. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει με την πολιτική της να στρέψει τα κράτη 

της περιοχής στην προοπτική ένωσης τους με την υπόλοιπη Ευρώπη όσο και να 

διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής, με σημαντικό όφελος για 

τη χώρα μας. 

 Η Ελλάδα, εκτός από την ευρωπαϊκή προοπτική, έχει και τη βαλκανική 

προοπτική της. Το στενό εθνικό μας συμφέρον ιδιαίτερα ως μέλος της Ε.Ε. επι-

βάλλει να στηρίξουμε την διεύρυνση της Ε.Ε. στα Βαλκάνια. Ακολουθώντας την 

πολιτική της Ε.Ε στα Βαλκάνια ως χώρα - μέλος μπορεί και πρέπει να συμβάλλει 

ενεργά στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και φιλίας, ώστε να λησμονηθούν 

τα μίση του παρελθόντος, γεγονός που θα οδηγήσει σε μία διαρκή ειρήνη και στα-

θερότητα στην περιοχή, που είναι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης και 

ευημερίαςΓια την χώρα μας η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων είναι θεμε-

λιώδες ζήτημα. Ειδικότερα, η διεύρυνση ανταποκρίνεται σε ζωτικά ελληνικά συμ-

φέροντα, αφού μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά στον πολυτάραχο βαλκα-

                                                            
88 Με αυτά τα εχέγγυα και στην επιδίωξη για επίτευξη ανάπτυξης, είναι σημαντική η προσπάθεια 

που απαιτείται για να μην απολεσθούν όσα η Ελλάδα έχει κατακτήσει στο χώρο της Βαλκανικής. 
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να γίνει ο δίαυλος επικοινωνίας και ο διαμεσολαβητής 
της Ευρώπης στα Βαλκάνια, καθώς και να αποτελέσει τόσο την πολιτική γέφυρα μεταξύ Ε.Ε. και 
βαλκανικών χωρών. 
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νικό χώρο διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ένα αυξημένο οικονομικό και πο-

λιτικό ρόλο στην περιοχή89. 

 Οι κατά καιρούς επιλογές εχθρών των συμμάχων και εταίρων μας, για να 

τους συμπαρασταθούμε (Παλαιστίνιους, Κούρδους, Λίβυους κ.ά.) υπονομεύει συ-

χνά τη συμμαχική μας αξιοπιστία, ώστε να ξοδεύουμε χωρίς ελπίδες ανταπόδοσης 

ένα κεφάλαιο που μας είναι χρήσιμο για τη δίκιά μας προστασία (Βερέμης και Τζι-

αμπίρης 2000, 24). Στην αναζήτηση συμμαχιών θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρό-

λο η διαπραγματευτική χρήση του γεωγραφικού μας πλεονεκτήματος και η έντονη 

παρουσία μας στις περιοχές των Βαλκανίων. Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέ-

ψουμε πως η τουρκική απειλή είναι υπαρκτή και οι σημερινές συμμαχίες της Ελ-

λάδος πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα ισχυροποίησης της θέσης μας έναντι 

των Τουρκικών συμφερόντων. 

 Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει την πολιτική που υιοθετούσαν επί χρόνια 

τα βαλκανικά κράτη στην πολιτική αφομοίωσης των ξένων εθνοτήτων και η οποία 

αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίησή τους και τη μελλοντική εξαφάνισή τους. Η πο-

λιτική αυτή προκάλεσε τα αντίστροφα αποτελέσματα, γιατί επέτεινε τη μειονοτική 

αντίσταση και παρά τις τρομακτικές εμπειρίες και την κάθετη πληθυσμιακή συρρί-

κνωση που γνώρισαν οι ξένες εθνότητες επέζησαν και διατήρησαν σε αξιοθαύμα-

στο βαθμό όλα τα εθνικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, προέχει σήμερα μια ε-

νιαία πολιτική έναντι της Τουρκίας, της Π.Γ.Δ.Μ και του ζητήματος του Κοσσυφο-

πεδίου. Κομβικό σημείο όμως για την ελληνική βαλκανική πολιτική αποτελούν οι 

σχέσεις Αθήνας - Σκοπίων. Η εμπλοκή στο ζήτημα της αναγνώρισης της Π.Γ.Δ.Μ 

έχει ελαχιστοποιήσει τον ελληνικό ρόλο ως αξιόπιστου μεσολαβητή στις βαλκανι-

κές υποθέσεις και έχει ενθαρρύνει την τουρκική διείσδυση. Οποιαδήποτε και αν 

είναι η εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, συμφέρον της Ελλάδας είναι να προβάλλει τον 

σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή και τη σημασία της ως μοναδικού αξιόπι-

στου εκπροσώπου της Ε.Ε στα Βαλκάνια. 

 Η ελληνική εξωτερική πολιτική οφείλει να αναλύει το πώς μπορούν να αξιο-

ποιηθούν οι αντιφάσεις που εμπεριέχονται στον νέο-οθωμανισμό, προκειμένου να 

μην αναλάβει η Τουρκία το ρόλο που επιθυμεί. Επίσης, η ελληνική εξωτερική πολι-

τική πρέπει να δρα αποκαλύπτοντας το τι κάνει και πώς δρα η Τουρκία στις πέραν 
                                                            
89 . Είναι όμως απαραίτητο να έχει συμμάχους στη προσπάθειά της αυτή και τα άλλα κράτη της 

Βαλκανικής. Μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η ενοποίηση της Βαλκανικής μέσα στα 
πλαίσια μιας ισχυρής Ευρώπης. 
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της Ε.Ε και της Ελλάδας σχέσεις της. Είναι ανάγκη να αποκαλύπτει ότι δεν έχει 

λύσει η Τουρκία τα προβλήματα με τους γείτονές της όπως διατείνεται. Διότι είναι 

φανερό ότι εάν πράγματι τα είχε λύσει η Τουρκία, και τα μόνα ανοικτά θέματα που 

είχε ήταν αυτά με την Ελλάδα, τότε, σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν εύκολο να 

χρεωθεί η Ελλάδα κάθε «μη λύση» (Κοτζιάς 2010, 257, 259 - 260). Η στρατηγική 

αντιμετώπισης της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας απαιτεί από την Ελλάδα να 

κινηθεί σε τέσσερις τομείς (Κοτζιάς 2010, 262): 

 1. Να επιδιώξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των κρατών των Βαλ-

κανίων (όσων δεν έχουν αρχίσει τις διαδικασίες ένταξής τους) και ταυτοχρόνως της 

Τουρκίας (εφόσον το επιθυμούν τόσο η Τουρκία όσο και η Ε.Ε). 

 2. Να επιδιώξει και με δικές της πρωτοβουλίες να λυθούν τα προβλή-

ματα χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (π.χ. υπόσταση Κοσσυφοπεδίου). 

 3. Να διασφαλίσει αντίβαρα στις προσπάθειες της Τουρκίας να παρεμ-

βαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών εκμεταλλευόμενοι 

τις μουσουλμανικές μειονότητες που διαβιούν εκεί. 

 4. Να επιδιώξει μια πολιτική συμμαχιών που να περιορίζει τα περιθώ-

ρια της Άγκυρας για ενέργειες πέρα από τα όριά της. 

 Η προώθηση της ένταξης των χωρών στις οποίες κατοικούν Αλβανοί στους 

ευρω-ατλαντικούς θεσμούς και ο πολιτικός συντονισμός μεταξύ όλων των αλβανι-

κών κοινοτήτων των Βαλκανίων δίνει μια σύγχρονη ειρηνική λύση στο ζήτημα της 

Μεγάλης Αλβανίας μέσω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, συμ-

βάλλει στη σφυρηλάτηση των δεσμών ανάμεσα στις αλβανικές κοινότητες, που ναι 

μεν αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην κοινότητα του αλβανικού έθνους, αλλά έχο-

ντας ζήσει σε διαφορετικές χώρες έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους και κυρίως 

έχουν αναπτύξει αντιθετικές ταυτότητες του τύπου εμείς - εκείνοι (Τυροπώλη 2000, 

70). 

 Στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι η ανάπτυξη δε-

σμών με τις βαλκανικές χώρες σε πολλαπλά επίπεδα με οφέλη σταθερά και μα-

κροπρόθεσμα (θρησκευτικά, πολιτιστικά, πολιτικά, οικονομικά). Η εμφάνιση της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποστηρικτή των συμφερόντων των βαλκα-

νικών χωρών υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας και της παρέχει 
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τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει στο περιφερειακό σύστημα στο οποίο ανήκει (Ι-

ωακειμίδης, Το Μοντέλο Σχεδιασμού Εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα: Πρόσω-

πα αντί θεσμών 2003, 127). Ο προσανατολισμός των βαλκανικών κρατών στη 

Δύση καθιστά την Ελλάδα πολύτιμο παράγοντα στις σχέσεις τους με την Ε.Ε. Με 

δεδομένη τη βούληση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ε.Ε 

η Ελλάδα, πρέπει να αποτελέσει το σύνδεσμο της Ε.Ε με τις χώρες αυτές και να 

παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, προσηλωμένη στην ενίσχυση της οι-

κονομικής ανάπτυξης μέσω της περιφερικής συνεργασίας90. 

 Άρα για την αποφυγή αρνητικών εξελίξεων είναι προς το συμφέρον της Ελ-

λάδας να συνεχίσει να ενισχύει τη διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων 

στους δυτικούς θεσμούς, να αποτραπεί η προοπτική του να δοθεί σε αυτά τα κρά-

τη απλώς μια «ειδική σχέση» και συγχρόνως να εργασθεί προς την κατεύθυνση 

της αποδυνάμωσης των εθνικιστικών τάσεων μεταξύ των αλβανικών πληθυσμών 

και προς την εμπέδωση της δημοκρατίας και της περιφερειακής συνεργασίας (Αρ-

μακόλας, Πολλοί Σλαβομακεδόνες Θεωρούν ότι Εξαναγκάζονται να "Μοιραστούν" 

το Κράτος τους 2015). 

 Συναφώς, όπως η κυβέρνηση κάθε χώρας επιδιώκει να ανταποκρίνεται 

στην εξυπηρέτηση των ζωτικών συμφερόντων του λαού της, που περιλαμβάνουν 

την εθνική κυριαρχία και την ευημερία, έτσι και η ελληνική πολιτεία πρέπει να ε-

ντοπίσει και προωθήσει μια συμφωνία που θα επιτύγχανε την: 

1. Αποφυγή της προσάρτησης του Κοσσυφοπεδίου στην Αλβανία, και συνε-

πώς τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. 

2. Μείωση των πιθανοτήτων για μελλοντικές αποσχιστικές κινήσεις των Αλβα-

νών της Π.Γ.Δ.Μ, αφού θα συνειδητοποιήσουν ότι η προσάρτηση τμήματος του 

κράτους τους σε μια Μεγάλη Αλβανία θα προκαλούσε την αυτόματη επέμβαση 

των Μεγάλων Δυνάμεων. 

                                                            
90 Για τις ίδιες τις χώρες και τους λαούς τους αλλά και για το μέλλον της Ελλάδας που ως γειτονική 

χώρα, πάντοτε υφίσταται άμεσα τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις των κρίσεων αυτών είναι απαραίτητο 

να υπάρξει μια νέα στρατηγική για τα Βαλκάνια. Για τη χώρα μας αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες ευθύ-

νες, όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά κυρίως για λόγους που συνδέονται άμεσα με τα δικά μας εθνι-

κά συμφέροντα. Για να μπορέσει η Ελλάδα να συμβάλλει στη διεύρυνση της Ε.Ε στα Βαλκάνια με 

τρόπο που να προωθεί τα εθνικά μας συμφέροντα, πρέπει η βαλκανική μας πολιτική να στραφεί 

προς τον στόχο της κατάκτησης της πολιτικής πρωτοβουλίας στην περιφέρεια, με την παράλληλα 

άρση των διμερών προβλημάτων με τους βόρειους γείτονές μας. 
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3. Παροχή στους Σέρβους μια μερική ικανοποίηση και αναγνώριση της ιστορι-

κής και πολιτισμικής σημασίας που έχει για αυτούς το Κοσσυφοπέδιο. 

4. Απόσβεση πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους και του οργανωμένου εγκλή-

ματος στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου. 

5. Απομάκρυνση της Τουρκικής επιρροής από το εσωτερικό σκηνικό του 

Κοσσυφοπεδίου, εκμεταλλευόμενη την ύπαρξη του μουσουλμανικού στοιχείου. 

Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας, συνοψίζοντας, θα πρέπει να συνεχίσει το σταθερο-

ποιητικό της ρόλο στα Βαλκάνια με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη, ενεργή υπο-

στήριξη και προβολή των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 (α) Πρωτοβουλίες για την ειρηνική διευθέτηση όλων των κρίσεων, σε συ-

νεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση των προβλημάτων της 

περιοχής. 

 (β)  Ανάπτυξη περισσότερο των διμερών σχέσεων με τους γείτονές της. 

 (γ)  Προώθηση λύσης των διαφορών με την Π.Γ.Δ.Μ αποκλείοντας οποι-

οδήποτε σενάριο διάλυσης της.  

 (δ)  Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση δίκαιων λύσεων στο ζήτημα 

του Κοσσυφοπεδίου καθώς και τα συσχετιζόμενα με αυτό ζητήματα που να είναι 

συμβατές με τα εθνικά συμφέροντα και τις αρχές της Ε.Ε. 

  (ε)  Σύνδεση του μέλλοντος των κρατών της περιοχής με την ένταξή τους 

στην Ε.Ε. 

 (στ)  Ενέργειες στα πλαίσια της Ε.Ε με σκοπό την πολιτική και οικονομική 

ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. 

 (ζ)  Να επιχειρήσει ελεγχόμενη οικονομική διείσδυση στην περιοχή 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Το δίλημμα που έχουμε ως χώρα στην εύθραυστη περιοχή των Βαλκανίων 

είναι εάν θέλουμε να είμαστε απλοί θεατές στις σημαντικές εξελίξεις που μεταβά-

λουν τη γεωπολιτική αξία της περιοχής ή να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε μια 

ενεργητική εξωτερική πολιτική που να προάγει τα εθνικά συμφέροντα και να δημι-

ουργεί τις ασφαλιστικές δικλίδες αποτροπής κάθε κίνδυνου που θα προσπαθήσει 

να επιβουλευτεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

τις αλλυτροτικές τάσεις που αναδύονται για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της 

Θράκης, τους δήθεν τσάμιδες στη Θεσπρωτία και τους μακεδόνες της FYROM στη 

Θεσσαλονίκη, τη στιγμή μάλιστα που οι αντίστοιχες χώρες προάγουν με κάθε τρό-

πο τα εθνικά τους συμφέροντα με απώτερο σκοπό να αναθεωρήσουν  τα σύνορα 

στα Βαλκάνια. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι η ανεξαρ-

τητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου επηρεάζει σημαντικά τα εθνικά συμφέροντα και η 

εξωτερική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει το Κοσσυφοπέδιο ως έναν ρυθμιστή 

των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  
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